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TATKON 2013 

Poster Bildiriler 

Toplam: 546 

[PB-A01] 

Arrest olan massif pulmoner emboli hastasının trombolitik tedavi için 
kontrendikasyonu var mıdır? 

  

BaĢak Bayram1, NeĢe Çolak Oray1
, Emel Korkmaz

1
, Hale Aksu Erdost

2, Necati Gökmen2
 

1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Ġzmir 
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, 
Ġzmir 
  

GiriĢ:  
Semptomatik pulmoner emboli hastalarının %10‟u hızla ölümcül olabilir ve %5‟i tedavi 
baĢlandıktan sonra ölür. Hipotansiyonu olan hastalarda kanama riski yoksa sistemik 
trombolitik tedavi standart uygulamadır. Pulmoner emboli hastasının arrest olması durumunda 
trombolitik bolus uygulanır. 
Bu olgu sunumunda 2 hafta önce glioblastoma multiforma nedeniyle operasyon uygulanan, 
baĢvurduktan kısa süre sonra masif pulmoner emboli nedeniyle arrest geliĢen ve baĢarılı 
trombolitik uygulaması sonrası komplikasyonsuz iyileĢen hasta sunulmuĢtur. 
Olgu: Ġki hafta önce glioblastoma multiforme nedeniyle opere olan hasta, taburcu olduktan 7 
gün sonra acil servisimize nefes darlığı Ģikayetiyle baĢvurdu. BaĢvuruda Kan basıncı 77/44 
mmHg, Kalp Hızı 133 /dk, solunum sayısı 30 /dk, O2 satürasyonu %88 olan hastaya 
pulmoner emboli ön tanısıyla toraks BT anjiografisi istendi (BTPA). BTPA‟da bilateral ana 
pulmoner arterlerde emboli saptandı. Hastanın 2 hafta önce intrakraniyel kitle nedeniyle 

opreasyon ve operasyon sonrası intrakraniyal kanama öyküsü nedeniyle trombolitik tedavi 
öncelikli olarak düĢünülmedi. Hastaya ultrasonografi ile hızlandırılmıĢ kateter eĢliğinde direkt 
trombolitik uygulanmasına (EKOS) karar verildi. Katater iĢlemi için hazırlık yapılırken 
hastanın arrest olması üzerine kardiyopulmoner resusitasyona baĢlandı. Resusitasyonun 5. 
Dakikasında 50 mg alteplaz (Actylise®) bolus uygulandı. Hemen dakikalar içinde hastadan 
nabız alındı ve KB 86/60 mmHg ölçüldü. Hipotansiyonu devam ettiği için IV bolus SF 
uygulaması sonrası Dopamin 10mcg/kg/dk uygulanmaya baĢlandı. Resüsitasyon sonrası 
entübe olarak anestezi yoğun bakıma yatırıldı. Yoğun bakım izleminde akciğerde atelektazi 
ve solda effüzyon saptanan hastada daha sonra pnömoni geliĢti. 45 günlük hastane yatıĢı 
sonrası taburcu edildi. Ġzlem boyunca trombolitik uygulamaya bağlı komplikasyonu olmadı 
Sonuç: Bilinen intrakraniyal kitlesi olan hastaya baĢarılı trombolitik uygulaması daha önce 
bildirilmiĢti. Buna karĢın intrakraniyal kitle, geçirilmiĢ kraniyal operasyon ve intrakraniyal 
kanama pulmoner embolide trombolitik uygulaması için majör kontrendikasyon olarak 
bildirilmiĢtir. Ancak acil serviste arrest olan PE hastası için diğer tedavi seçenekleri bizim 
tecrübemizde olduğu gibi oldukça kısıtlıdır. Bu olgu literatürde bu üç kontrendikasyona sahip 
olduğu halde baĢarılı trombolitik uygulamasıyla sağkalım sağlanan ilk masif PE hastasıdır. 
  

Anahtar Kelimeler: Pulmoner emboli, trombolitik tedavi, intrakraniyal kitle, arrest 
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Resim 1. 

 
Hastanın beyin BT görüntüsü 
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Resim 2. 

 

 

Toraks BT anjiografide ana pulmoner arter distallerinden lober, segmental, dallara uzanım 
gösteren pulmoner tromboemboli görüntüsü 
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[PB-A02] 

Havalı tabanca yaralanması: travmatik brakisefalik arter psödoanevrizma 

  

Volkan Ülker1, Sertaç Güler2, Dilek Yağmur Aksoy3
, Ahmet Demircan

1
, Fikret Bildik

1
 

1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı,Ankara 
2Ankara Eğitim AraĢtırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği,Ankara 
3Yüksek Ġhtisas Eğitim AraĢtırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği,Kırıkkale 

  

GiriĢ: Psödoanevrizma,yumuĢak dokular tarafından çevrelenen bir arterin sınırlandırılmıĢ 
rüptürüdür.Brakisefalik arter yaralanması acil serviste nadir görülen bir durumdur.Etiyolojide 
künt ve penetran travmalar, enfeksiyon, vaskulit ve tıbbi giriĢimler yer almaktadır.Acil servise 
senkop ve havalı tabanca teline bağlı göğüs duvarı yaralanması ile baĢvuran,brakisefalik arter 
psödoanevrizma nedeniyle takip gerektiren 55 yaĢındaki erkek hasta aĢağıda sunuldu.  
Olgu: 55 yaĢındaki erkek hasta,arkadaĢları tarafından bayılma ve göğsüne havalı tabanca teli 
batması Ģikayetleriyle acil servise getirildi.Hastanın vital değerleri;TA:110/80 mmHg, nabız: 
93atım/dk,solunumsayısı 16 soluk/dk,vücut ısısı:36,2˚C ve odahavasında 
oksijensatürasyonu%98olarak kaydedildi.Fizik muayenesinde göğüs duvarında manibrium 
sterni hizasında,üçüncü interkostalaralık seviyesinde 2adet düzgün sınırlı,topluiğnebaĢı 
büyüklüğünde giriĢdeliği tespit edildi(ġekil 1ave1b).GKSskoru 15 olan hastanın 
kooperasyonu,oryantasyonu tamdı ancak amnezisi mevcuttu.Kafa travması bulgusu olmayan 
hastanın,takipnesi,taĢikardisi,eksternal kanaması yoktu.Kardiyovasküler muayenede 
üfürümveya ekses saptanmadı.Hastanın yakınlarından alınan bilgiye göre,hasta bir anda 
bayılarak yere düĢmüĢ.Yerden arkadaĢları tarafından kaldırıldığında göğsünde mobilya 
montajında kullanılan havalı tabanca teli tespit edilmiĢ(ġekil 2).Bu teller,zımba teli yapısında 
ancak yüksekbasınçla atılan 5 cm derinlikli U yapıda metal yapılardır(ġekil 3).Hastanın 

hemoglobinvehematokrit değerleri normalsınırlardaydı.Yatarak çekilen anteroposterior 
akciğergrafisinde pnömotoraks,mediastinal Ģift veya 
geniĢleme,trakealĢift,kontüzyonveyainfiltrasyon izlenmedi.Amnezisi olduğu için bilgisayarlı 
beyin tomografisi(BBT)vemultislicetorakstomografisi (MSTT) çekildi.MSTT sonucu 
Radyoloji bölümü tarafından''brakisefalik arterde anevrizma ile uyumlu kontrast 
tutulumu‟‟olarak raporlandı.EĢzamanlı yapılan BTAnjiyografisinde brakisefalikarterde 
psödoanevrizma saptanması üzerine kardiyovaskülercerrahi (KVC) bölümüne konsülte edildi 
ve KVC yoğunbakıma yatırıldı.Yoğun bakımdaki takibi esnasında mediastinal efüzyon 
saptanan hastaya bu açıdan kardiyotorasik pencereden tüp uygulaması yapıldı.Uygun 
antibiyoterapi eĢliğinde efüzyon takibi yapıldı.Altı günlük yoğun bakım ve servis takibi 
süresince tüplerden gelen olmaması,vital bulguların stabil seyretmesi,hemoglobin 
değerlerinde düĢme olmaması ve genel durumunun iyi olması üzerine hasta,1hafta sonra 
KVCpoliklinik kontrol önerisi ile taburcu edildi. 

Sonuç: Penetran göğüs travması ile acil servise baĢvuran hastalarda büyük damar yaralanması 
ayırıcı tanılardan biri olmalıdır.Acil tıp hekimi açısından mediastinal yapılardaki 
psödoanevrizma oluĢumu akla gelmedikçe atlanan tanılardan biri olabilir.Hikaye ve fizik 

muayene ile birlikte ileri radyolojik görüntüleme bu nedenle bu grup hastada 
önemlidir.Psödoanevrizma olgularında fizik muayenin nonspesifik olabileceği,hastanın vital 
bulgularında ve Hemoglobin değerlerinde bozulma olmayabileceği akılda tutulmalıdır 
  

Anahtar Kelimeler: Brakisefalik arter, Penetran Travma, Psödoanevrizma, Senkop 
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Şekil 1a ve 1b. 2 adet düzgün sınırlı, toplu iğne başı büyüklüğünde giriş delikleri 

 

Şekil 2. Uzun kenarları 5‟er cm, kısa kenarı 1 cm uzunluğunda U şekilli zımba teli 
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[PB-A03] 

Üst Gastrointestinal Sistem Kanaması İle Başvuran Hastaların Glasgow-Blatchford 

Skoru ve Rockall Skorlarının Prediktif Değerlerinin Retrospektif Değerlendirilmesi 
  

Kemal Gökçek, Murat Ersel, Yusuf Ali Altuncı, Funda Karbek Akarca, Selahattin Kıyan 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Ġzmir 
  

Amaç: Bu çalıĢmadaki amacımız; Rockall ve Blatchford skorlama sistemlerinin ve Ģok 
indeksinin üst gastrointestinal sistem kanamalarında endoskopi ve hospitalizasyon ihtiyaci ile 

mortalite olasılıklarını tahmin etmedeki baĢarısını ölçmek, bu skorlamaların pratikte güvenli 
kullanımını sınamaktır.  
 

Gereç-Yöntem: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisine 01/09/2010-31/08/2012 tarihleri 

arasında üst GĠS kanaması ile baĢvuran 18 yaĢ üstü hastalar geriye dönük olarak incelendi. 
ÇalıĢmaya arĢivinden dosyalarına ulaĢılan ve verileri yeterli olan 423 hasta alındı. Hastaların 
Pre-Rockall, Rockall ve Blatchford skorları hesaplandı. Hastaların endoskopi sonuçlarına göre 
acil endoskopi gerekliliği değerlendirildi. Hastaların endoskopi sonuçlarına göre acil 
endoskopi gerekliliği değerlendirildi. Kanama bulgusu olmayan gastrit, Mallory-Weiss ve 

Forrest 2c-3 ülser olan hastalar acil endoskopi müdahele ihtiyacı olmayanlar olarak 
değerlendirildi. Hastalar ERT ihtiyacı ve endoskopi bulgularına göre düĢük ve yüksek riskli 
olarak iki gruba ayrıldı.  
 

Bulgular: Hastaların 330‟u (%78) melena, 210‟u (%49.6) hematemez, 51‟i (%12.1) senkop 
nedeniyle acil servise baĢvurduğu saptandı. Pre-Rockall, Rockall ve Blatchford Skorlarının 
ERT gereksinim tahmini için güvenilirlikleri değerlendirildiğinde sırasıyla sensitivite %94.9, 
% 88.8 ve %100 olarak; spesivite ise sırasıyla % 10.5, %14.4 ve % 6.2 olarak hesaplandı.  
 

Pre-Rockall ve Blatchford skorlarının endoskopi gereklilik tahmini için güvenilirlikleri 
değerlendirildiğinde; sırasıyla Pre-Rockall ve Blatchford skorları için sensitivite %94.1, 
%100, spesifite %11.2 ve % 8.6 olarak bulunmuĢtur. Pre-Rockall, Rockall, Blatchford 

skorlarının ve Ģok indeksi yüksek riskli hasta tahmini için sensitiviteleri sırasıyla %93.6, % 
92.7 ve %100, spesifiteleri ise % 13.6, % 35.8 ve % 16'dır. Blatchford skorunun bu açıdan 
NPD'si % 100 olarak bulunmuĢtur. Mortalite tahmini için güvenilirlikleri değerlendirildiğinde 
ise Pre-Rockall, Rockall ve Blatchford için tümünün sensitivite ve NPD değerleri %100, 
spesivite değerleri ise sırasıyla; %8.3, %13.5 ve % 5.9 olarak saptanmıĢtır.  
 

Sonuç: ÇalıĢmamızda hastaların baĢvurularının erken döneminde kan transfüzyonu 
ihtiyaçlarını ve endoskopik müdahale gerekliliğini tahmin etmede en anlamlı skor Blatchford 
skoru saptandı. Hem Rockall skoru hemde Blatchford skoru yatıĢ gerektiren yüksek riskli 
hasta gruplarının tahmininde oldukça anlamlı bulundu. 
  

Anahtar Kelimeler: üst gastrointestinal sistem kanaması, risk skorlaması, endoskopi, 
Rockall, Blatchford 
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[PB-A04] 

Nadir bir hava yolu obstruksiyonu nedeni: akciğer metastazı olan hastanın tümör 
dokusunun koparak trakeada total obstruksiyonu 

  

Fatih Türkmen, Mücahit Avcıl, Onur Dal, Bekir Dağlı, Selçuk Çanakçı, Ġsmail Murat Ok 

adnan menderes üniversitesi, acil tıp ana bilim dalı, aydın 

  

GiriĢ: Akut hava yolu obstruksiyonu nedeniyle ortaya çıkan solunum sıkıntısı acil servislerde 
karĢılaĢılan ve hayatı tehdit eden nedenlerden biridir. Bu olgu sunumunda çok nadir ortaya 
çıkabilecek bir neden tanımlanmaktadır. Metastatik akciğer tümöründen kopan parça 
nedeniyle akut hava yolu obstrüksiyonu olgusunu paylaĢmayı amaçladık. 
Olgu: Acil servis yoğun bakımda solunum sıkıntısı nedeniyle takip edilen 23 yaĢında 

hepatoblastom tanısı alarak opere olan ve akciğerde metastazı saptanan merkezimizde en son 
çekilen toraks bilgisayarlı tomografisinde sağ ana bronĢu oblitere eden kitle lezyonu ve sağ 
akciğer alt lobda total kollapsa neden olan akciğerlerde multipl metastatik kitle lezyonu tespit 

edilen, hastanın takibi sırasında solunum sıkıntısının ve öksürük refleksinin arttığı tespit 
edilmiĢtir. Hastada Ģiddetli bir öksürük atağı ardından inspirasyon güçlüğü ve konuĢma 
çabasına rağmen konuĢamadığı tespit edilmiĢtir. Hastanın bu sırada saturasyonlarının % 70‟ e 
kadar düĢtüğü tespit edilmiĢtir. Hastanın solunum sıkıntısı nedeniyle entübe edilmek için 
giriĢim baĢlatılmak üzereyken hastanın öksürme çabası ile ağzından akciğer dokusuna 
benzeyen 1-2 cm çapında ve 3 cm uzunluğunda solid bir kitlenin çıktığı tespit edilmiĢtir. Bu 
kitle çıktıktan sonra hasta soluk alıp vermeye baĢlamıĢ, konuĢmaya baĢlamıĢ ve saturasyonları 
% 90‟ a kadar yükselmiĢ, hastanın anksiyöz hali sonlanmıĢtır. Hastanın solunum yolunu 
tıkayan ve ağızdan atılan solid dokunun akciğerdeki tümöral dokuya ait olabileceği 
düĢünülerek doku formal içinde saklama kabına konularak patolojik incelenmeye 
gönderilmiĢtir. Patoloji raporunda dokunun tümöral bir infiltrasyondan kaynaklandığı 
belirtilmiĢtir 
Sonuç: TrakeobronĢial obstruksiyon her yaĢ grubunda görülebilen ve acil tanı ve müdahele 
gerektiren önemli bir sağlık problemidir. TrakeabronĢial obstruksiyona genelde yabancı 
cisimler, travma, tümoral bası ve infiltrasyonlar, sebep olurken bu olguda hastanın kendi 
tümoral kitlesinden kopan parçanın alt solunum yolunu tıkayarak bulgu vermesini 
paylaĢıyoruz. 
  

Anahtar Kelimeler: Hava yolu obstrüksiyonu, metastatik akciğer kanseri, yabancı cisim 
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[PB-A05] 

Mesleki Yaralanmalar: Kimde? Ne Zaman? 

  

Çağlar Bilgin1
, GülĢen ÇığĢar2, ġahin Kahramanca3

, Turgut Karaca
4, Saadet Özer4, Uğur 

TürktaĢ5, Hınç Yılmaz6
 

1Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Kars 
2Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Kars 
3
Kars Devlet Hastanesi Genel Cerrahi, Kars 

4Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, Ankara 
5Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi Anabilim Dalı, Van 
6Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi, Ankara 

  

Amaç: Sanayi çalıĢanlarında el vücudun en sık kullanılan organıdır ki bu sebeple en sık 
travmaya maruz organlardandır. En küçük yaralanmalarda dahi iyi bir tanısal giriĢim ve tedavi 
gerekmektedir. SanayileĢmenin artmasına paralel olarak artan mesleki el yaralanmaları 
sosyoekonomik ve iĢ gücü kayıplarına neden olmaktadır. ÇalıĢmamızda sanayi sitesi 
bünyesindeki semt polikliniğine baĢvuran mesleki el yaralanmalarının; özellikle iĢçilerin 
mesleki tecrübesi, eğitimleri ve yaralanmanın gerçekleĢtiği zamanla olan iliĢkisini saptamayı 
amaçladık. 
 

Gereç-Yöntem: Kasım 2011- Nisan 2012 tarihleri arasında sanayi sitesi sınırları içindeki semt 
polikliniğine baĢvuran mesleki el yaralanmalı 96 hastanın dosyası retrospektif olarak tarandı. 
Hastaların yaĢ, cinsiyet, öğrenim durumları, dominant el kullanımı ve yaralanan el 

anamnezleri, mesleki tecrübeleri, mesleğinde daha önceden mesleki yaralanmaya maruz kalıp 
kalmadıklarına dair öyküleri, meslek grupları, yaralanmanın gerçekleĢtiği gün, saat ve 
polikliniğe hasta baĢvurusunun yaralanmanın kaçıncı saatinde yapıldığı ve yaralanmanın 
özellikleri kayıt altına alındı. Dosyada bilgi eksikliği olan 16 hasta çalıĢma dıĢı bırakılarak, 80 
hasta çalıĢmaya dahil edildi. 
 

Bulgular: ÇalıĢmaya dahil edilen hastaların yaĢ ortalaması 33,06±11,28 olup kadın/erkek 
oranı 1/79 idi. Yaralanmanın gerçekleĢtiği günler incelendiğinde; 21 hastanın baĢvuru yaptığı 
pazartesi günü en fazla yaralanmanın olduğu gün idi. Yaralanmanın gerçekleĢtiği saatler 
açısından yapılan değerlendirmede en fazla yaralanmanın 26 vaka ile 12: 00-14: 00 saatleri 

arasında olduğu saptandı. ĠĢçilerin eğitim durumları incelendiğinde; iĢçilerin 23‟ü ilkokul, 
27‟si ortaokul, 29‟u lise, 1‟i de üniversite mezunu idi. Hastaların mesleki tecrübeleri 
sorgulandığında 39 hastanın 5 yıl ve daha kısa süredir, 15‟inin 6-10 yıldır, 14‟ünün 11-15 

yıldır, 12‟sininde 16 yıldan uzun süredir çalıĢtıkları sektörde mesleki tecrübelerinin olduğu 
gözlemlendi. Hastaların 74‟ü kazadan sonraki ilk bir saat içinde polikliniğe baĢvurmuĢtu.  
 

Sonuç: ĠĢ kazalarını önleme yolunda verilecek eğitim ve alınacak koruyucu önlemlerle birlikte 
sanayi bölgelerine kurulacak semt polikliniklerinde uzman hekimlerin aktif çalıĢmaları 
vesilesiyle, hem hastaların hızlı ve çabuk Ģekilde tedavi görmeleri sağlanacak hem de olası iĢ 
gücü kaybı ve maliyet fazlası kayıplar engellenecektir. 
  

Anahtar Kelimeler: meslek, el yaralanması, tecrübe 
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[PB-A06] 

Zahter (Thymbra Spicata) Bitkisinin Ekstraktının Hücre Kültürü Ortamında 
Parasetamol Toksisitesi ve Oksidatif Durum Üzerine Etkilerinin Araştırılması 
  

Halil Kaya
1
, Mehmet Akif Dokuzoğlu1, Özgür Söğüt2

, Mehmet Tahir Gökdemir1
, Hasan 

Büyükaslan1, Murat Üstünel3, Fatih Güngörmez1, ġehbettin Selek4
 

1Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, ġanlıurfa 
2Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Ġstanbul 
3Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, ġanlıurfa 
4Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Ġstanbul 
  

Amaç: Glutatyon (GSH) artırıcı ve antioksidan etkileri olan zahter ekstraktının parasetamol 

zehirlenmesi üzerine etkisini N-asetil sistein (NAC) ile karĢılaĢtırmalı olarak araĢtırmak. 
 

Gereç-Yöntem: Ex vivo olarak yapılan deneyde değiĢik konsantrasyonlardaki zahter ekstraktı 
ve NAC içeren tedavi alternatifleri deneysel olarak parasetamol zehirlenmesi oluĢturulan 
çalıĢma gruplarına verildi. Deney sonucunda oluĢan DNA hasarı tek hücre jel elektroforezi 
(comet assay) yöntemi kullanılarak bilgisayar programı yardımıyla değerlendirildi. 
 

Bulgular: NAC ve zahter ile tedavi edilen gruplarda APAP ile oluĢturulan pozitif kontrol 
grubuna göre daha az DNA hasarı oluĢtuğu gözlendi. Gruplar arasındaki oksidatif stres 
parametreleri ile uyumlu olarak saptandı. APAP'ın toksik dozlarda verildiğinde DNA hasarı 
yaptığı gözlemlendi. Zahterin bazı dozlarda NAC'a göre daha az DNA hasarı yaptığı gözlendi 
(p<0.05). 

 

Sonuç: Deney sonuç olarak zahterin parasetamol toksikasyonu tedavisinde alternatif 
olabileceğini düĢündürmektedir. Ancak ex vivo ortamda yapılan deneyin sonuçlarının 
pekiĢtirilmesi ve zahterin DNA hasarını önleyici en uygun konsantrasyonunun belirlenmesi 
için farklı deney modelleri oluĢturulmalıdır. Ayrıca halk arasında tedavi amaçlı kullanılan 
bitkilerin yararlarının belirlenerek tıbbi kullanımının önünün açılması veya zararları varsa 
gerekli uyarıların yapılması uygun olacaktır. 
  

Anahtar Kelimeler: parasetamol, N-asetil sistein, zahter 
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 [PB-A07] 

Sosyal medya araçlarının Acil Tıp eğitim sistemindeki yeri 
  

Serkan Emre Eroğlu1, Emre Salçin1
, Hasan Demir

3, Haldun Akoğu1, Özge Onur1
, Arzu 

DenizbaĢı2, Özlem Sarıkaya2
 

1Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Ġstanbul 
2Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Tıp Eğitimi, Ġstanbul 
3Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Ġstanbul 
  

Amaç: Bir eğlence aracı olarak baĢlayan sosyal medya araçları, çok kısa zamanda evrim 
geçirerek, içinde “insan” olan her sektörde kendine yer edinmeye baĢlamıĢtır. GloballeĢen 
dünyada, tıp eğitimi de bu yapılanmadan etkilenmiĢ ve hatta bazı kurumlarda eğitim 
anlayısınnda köklü değiĢikliklere neden olabilmiĢtir. ÇalıĢmamızda, Acil tıp eğitimi veren 
ülkemiz kurumlarında, sosyal medya araçlarının ne oranda ve ne amaçla kullanıldığı 
araĢtırılmak istenmiĢtir. 
Gereç-Yöntem: ÇalıĢma 15 Mayıs – 15 Haziran 2013 tarihleri arasında yürütüldü. Acil Tıp 
eğitimi verilen kurum temsilcileriyle yüz yüze ya da telefon aracılığı ile bilgiler toplandı. Yüz 
yüze görüĢmeler, bu tarihlerdeki sempozyum ve kongrelerde gerçekleĢtirildi. UlaĢılan 55 
kuruma ait veriler, SPSS 16 programı kullanılarak analiz edildi.  
Bulgular: ÇalıĢmada ulaĢılan kurumların, 35‟i özerk/afiliye (%63,6), 18‟i eğitim araĢtırma 
hastanesi (EAH) (%32.7) ve 2‟si de özel üniversite idi. Kliniklerdeki eğitim modelleri 
incelendiğinde, 6 merkezde öğrenci merkezli, 15 merkezde eğitici merkezli, 34 klinikte ise 
karma eğitim verilmekte idi. Klinik içi iletiĢim için 35 merkez sadece telefon kullanırken, 2 
merkez sadece e-posta kullanmakta idi. 18 klinik ise sosyal ağlarda dahil tüm araçları 
iletiĢimde kullanmakta idi. Sosyal medyayı eğitim amaçlı kullanan 22 kurumdan (%40) 1‟i 
hariç hepsinin vodcast ve podcast‟ ler dahil tüm araçları kullandığı saptandı. Tüm araçları 
kullanan 21 klinikten %76,9‟u (n=16) özerk/afiliye, 4‟ ü ise EAH‟da bulunmakta idi. 
Sonuç: Ġnternet baĢta olmak üzere yeni bilgi ve iletiĢim teknolojileri tıp eğitiminin ayrılmaz 
parçası olma yönünde hızla ilerlemektedir. Bununla birlikte, bu araçlardan yararlanma hızı her 
klinikte aynı tempoda olamamaktadır. Bunun birçok nedeni olsa da, en önemli nedeni; üyeleri 
genç ve dinamik olarak kabul gören acil tıp eğitim camiasının EAH ve özel üniversitelerde 
yeterli sayıya ulaĢmaması olabilir. Tıp eğitimi verilen kliniklerin gerekli tüm altyapı ve eğitim 
görevlisi ihtiyacının sağlandıktan sonra araĢtırma görevlisi alması uygun olacaktır. Zira, 
teknoloji kullanımı ve yeterli zaman ayrımı, ancak kliniğin temel ihtiyaçları karĢılandıktan 
sonra olabilmektedir. 

  

Anahtar Kelimeler: Acil tıp Eğitimi, Sosyal ağ, Sosyal medya 
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[PB-A08] 

Erken Çekilen EKG'nin Brugada Paterni Tespitindeki Önemi 
  

Ömer Faruk Çelik, Haldun Akoğlu, Serkan Emre Eroğlu, Özge Ecmel Onur, Arzu DenizbaĢı 
Altınok 

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Ġstanbul 
  

GiriĢ:  
Kardiyak senkop bazen ani kardiyak ölümün tek uyarıcı semptomu olabilir. Yapısal olarak 
normal bir kalpte ritim bozukluğu oluĢturarak ani kardiyak ölüme neden olan disritmojenik 
kardiyak senkop nedenleri baĢında Brugada sendromu gelir. Brugada sendromu EKG de V1-

V3‟te ST elevasyonu ve sağ dal bloğu paterni ile karakterizedir.  

 

Olgu:  

23 yaĢında erkek hasta geliĢinden 30 dakika önce olan ve yaklaĢık 10 dakika süren senkop 
Ģikâyetiyle acil servisimize baĢvurdu. Hikâyeden 1 ay önce de benzer bir senkop geçirdiği 
belirlendi. Hastanın vitalleri normal olup Ģu Ģekildeydi: TA:108/65 mmHg, Nabız 77 atım/dk, 
SS: 14/dk, ateĢ 36.8˚C. Senkoptan önce ve baĢvuru anında çarpıntı ya da göğüs ağrısı 
tariflemiyordu. Fizik ve nörolojik muayeneleri tamamen doğaldı. Herhangi bir ilaç kullanımı, 
madde bağımlılığı ya da hastalık öyküsü yoktu. Aile hikâyesinde babasının 45 yaĢında 
kardiyak nedenli bir sebeple öldüğü belirlendi. Hemogramında ve elektrolitlerinde özellik 
yoktu, troponin takiplerinde yükselme olmadı. Ġlk EKG‟si geliĢinin 3. dakikasında çekildi ve 
Brugada sendromunun tip 2 repolarizasyon varyantı ile uyumluydu. (Resim) Bu patern 5 dk 
sonra çekilen kontrol EKG‟sinde yoktu ve takipleri boyunca bir daha hiç ortaya çıkmadı. 
 

TartıĢma 

Brugada EKG paterni genellikle bazı fizyolojik stres durumlarında ve sodyum kanal blokajı 
etkisi ile ortaya çıkmaktadır. Bu yüzden normal EKG, Brugada sendromu tanısını dıĢlayamaz. 
Fizyolojik stres durumlarında erken çekilecek EKG Brugada paternini yakalama olasılığını 
arttırmaktadır. Vakamız, 5 dakika içinde Brugada paterninin bir daha tespit edilmemek üzere 
nasıl kaybolduğunu göstermek açısından mükemmel bir örnektir. 
 

Sonuç:  
Brugada sendromu baĢvurudan baĢvuruya EKG paternini değiĢtirebildiğinden oldukça 
nadiren tanı alır. Vakamızda, tüm sonraki ve poliklinik takiplerinde çekilen EKG‟ler normal 

olarak değerlendirilmiĢ olup tanıyı kesinleĢtiren tek kanıt acilde çekilen ilk EKG‟dir. 
Senkopla baĢvuran tüm hastalarda geliĢ EKG‟leri kayıt altına alınmalı, gereklilik halinde 
gözden kaçabilecek nadir tanılar açısından tekrar değerlendirilmek üzere saklanmalı, Ģüpheli 
vakalarda talep edilip mutlaka yeniden incelenmelidir. 

  

Anahtar Kelimeler: Brugada Sendromu, Elektrokardiyogram, Senkop 
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Resim. Hastanın gelişinde çekilen tek EKG'sinin prekordiyal leadleri 
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[PB-A09] 

Böcek ısırmasından 16 saat sonra gelişen ARDS 

  

Orhan Akpınar1, Kenan Ahmet Türkdoğan2, Figen Tunalı Türkdoğan3, Hale Alaçakır4
 

1
Isparta Devlet Hastanesi Acil Servisi 

2Bezmialem Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı 
3Isparta Devlet Hastanesi Radyoloji Bölümü 
4
Isparta Devlet Hastanesi Anestezi ve Animasyon Bölümü 

  

GiriĢ: Akut respiratuar distres sendromu (ARDS) her iki akciğeride içine alan 
nonkardiyojenik özellikteki diffüz infiltrasyonla karakterize, oksijen tedavisine cevap 
vermeyen akut solunum yetmezliği sendromudur. Klinik olarak takipne, dispne ve siyanozla 

karakterizedir. Görülme sıklığı 3-8/100,000 olmasına karĢılık, mortalite %40-90 arasındadır. 
Patofizyolojide alveolo-kapiller membran harabiyetine bağlı nonkardiyojenik akciğer ödemi 
geliĢmesi söz konusudur. 
 

Olgu: Dizüri ve karın ağrısı Ģikayeti üzerine mai replasmanı ve medikal tedavi yapılan 62 
yaĢında bayan hastanın Ģikayetleri düzelmemesi ve eklem ağrılarının olması nedeniyle 
acilimize saat 23:00 sularında sevk edildi. hastanın FM'sinde rebound defans yok, karın sağ 
alt bölgede hassasiyet, kollar ve bacaklarda Ģiddetli ağrı mevcut idi. Tetkiklerinde, wbc:10.2x 
10³/ul, hgb: 11 g/dl, plt: 232x 10³/ul idi. Biyokimsal testleri normal olan hastanın tam idrar 
tetkikinde +4 eritrosit mevcut idi. Çekilen PA AC grafisi normal idi. Hasta 07:00 sularında 
dispne tarifledi ve kollarındaki ağrının arttığını belirtti. Dinlemekle AC sesleri minimal 
kabalaĢan hastanın PA AC grafisinde ARDS tablosu mevcut idi. Diğer hasta refakatçileri 
geldiğinde anamnezde hastayı sabah öğle saatlerinde bahçede balyayı taĢırken küçük bir 
böcek ısırdığını söyledi. Hasta anestezi yoğunbakıma yatırıldı. YatıĢının 2 saatinde entübe 
edilen hastaya destek tedavisi verildi. 26 saat sonra extube edilen hasta salah ile taburcu 

edildi. 

 

Sonuç: Akrep yılan ve çeĢitli böceklerin ısırılması ile acile baĢvuran hastanın kliniğine göre 
acil de takip edilmeli ya da hasta yakınlarına detaylı bilgi verilmelidir.Günümüzde ARDS 
patofizyolojisinin tedavi edilmesi mümkün olmadığından tedavi, semptomatik ve destekleyici 

olmaktan ilerigidemez. Hayat kurtarıcı olan ventilatör tedavisinde en popüler olanlar akciğer 
koruyucu ventilasyon, permisif hiperkapni, yüksek PEEP, pron pozisyonudur. Bu hastalığın 
patogenezine ve özellikle sistemik inflamatuar cevap sendromuna odaklanan çalıĢmalar 
mortalite ve morbidite oranlarının düĢmesine neden olacaktır. 
  

Anahtar Kelimeler: acil servis, böcek sokması, ARDS 
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hastanın ikinci PA AC grafisi (ARDS) 
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hastanın ilk PA AC grafisi 
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[PB-A10] 

Anti-NMDA Reseptör Ensefaliti 
  

Hasan Demir, Tuba Cimilli Öztürk, Gökhan ĠĢat, Emre Bilgiç, Bahaeddin Onur, Özge Ecmel 
Onur 

Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Ġstanbul 
  

GiriĢ: Anti-NMDAR (N-metil-D-aspartat reseptör) ensefaliti, önceden genç kadınlarda over 

teratomuyla iliĢkili paraneoplastik ensefalit olarak bilinmekteyken, 2007‟den beri otoimmum 
panensefalit olarak tanımlanmıĢtır. Genellikle teratomu olan gençlerde ve çocuklarda 
görülmektedir. Dünyada Ģimdiye kadar yaklaĢık 600 olgu bildirilmiĢtir. 
Anti-NMDAR ensefalitin erken döneminde görülen psikiyatrik semptomlar tanının 
gecikmesine sebep olmaktadır. Hastalarda baĢlangıçta davranıĢ ve algı bozukluğu görülmekte, 
takiben bellek problemleri, konuĢma ve hareket bozuklukları, nöbet, komaya ilerleyen bilinç 
bozukluğu, otonomik disfonksiyonlar, santral hipoventilasyon geliĢmektedir. Semptomlar 
genellikle, çocuklarda nörolojikken eriĢkinlerde psikiyatrik olabilmektedir. 
 

Olgu: 22 yaĢ kadın hasta, bulantı- kusma, karın ağrısı Ģikayetleriyle acile baĢvurdu. GKS:15, 

nörolojik muayenesi ve vital bulguları normaldi. Sağ alt kadranda belirgin hassasiyet 
mevcuttu. Batın USG‟ de sağ overde basit kist izlendi. Hasta bulanık gördüğünü ifade etti. 
Oftalmotolojik incelemesinde patoloji saptanmadı. Birkaç saat sonra bu Ģikayeti geriledi 
ancak baĢağrısı baĢladı. Takiplerinde, kompleks emirleri yerine getiremediği görüldü. 
Kraniyal BT-MRI incelemelerde patoloji görülmedi. Nöroloji konsültasyonunda konversiyon 
bozukluğu düĢünüldü. Ertesi gün GKS:14 kooperasyon ve oryantasyon bozuk, meningiyal 

irritasyon bulguları yoktu. Sola bakıĢta nistagmus mevcuttu. Acil serviste LP yapıldı. BOS 
örneklemede lenfosit 80/mm3, Glukoz 77 mg/dl, Protein 27 mg/dl saptandı. Ensefalit tanısıyla 
seftriakson ve Asiklovir baĢlandı. Hastanın MRI incelemesinde sol petroz apisitle sol 

parahipokampal girus lokalizasyonunda T2 de hiperintens görünüm izlendi. Takiplerinde 
nöbet geliĢmesi, bilinçte gerileme olması üzerine yoğun bakıma alındı. Paraneoplastik ve 
otoimmun antikorlardan serum Anti-NMDAR pozitif gelmesi üzerine prednol, ĠVĠG ve 
plazmaferez tedavileri uygulandı. Hasta 9. haftada öldü. 
 

Sonuç: Paraneoplastik ve otoimmum ensefalitler beynin genellikle limbik bölgesini etkilediği 
için davranıĢ değiĢikliği, halüsinasyonlar, psikoz ile karıĢan klinik tabloya neden olabilirler. 

Özellikle psikoz özgeçmiĢi bulunmayan hastalara yaklaĢımda bu ensefalitler akılda tutulmalı 
ve hastalar dikkatli değerlendirilmelidir. 
  

Anahtar Kelimeler: Anti-NMDA reseptör ensefaliti, otoimmum, paraneoplastik, psikoz 
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1 

 
Hastanın ilerleyen günlerdeki MRI T2 ağırlıklı hiperintens lezyon görüntüleri. Şekil 1A,B: 1. 
gün, ince ok ile gösterilen Petroz apisit, kalın ok ile gösterilen hipokampal girusta hiperintens 
görünüm. 
 

 

2 

 
Şekil 2A: 10 gün sonra, oksipital lob’da sinyal artışı. B: 60 gün sonra, yaygın kortikal ve 
subkortikal hiperintens görünüm. 
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[PB-A11] 

Acil ServiseBaşvuran Kafa Travmalı Hastalarda Yatakbaşı Ultrason ile Yapılan Optik 
Sinir Kılıfı Çapı Ölçümü ile Kafa İçi Basınç Artışının Saptanması ve Klinik 
Uyumluluğun Değerlendirilmesi 
  

Davut Kaplan
1
, Nurdan Acar

1, Arif Alper Çevik1, Engin Özakın1, Selma MetintaĢ2
, Baki 

Adapınar3
 

1EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, EskiĢehir 
2EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı, EskiĢehir 
3EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, EskiĢehir 
  

Beyin tomografisi kafa yaralanmaları için altın standart tanı yöntemi olarak kabul 
edilmektedir. Ancak erken dönemde beyin tomografisi çekilebilmesi her zaman mümkün 
olamamaktadır. Yatak baĢı ultrason ile optik sinir kılıfı çapı (OSKÇ) ölçülmesi ile kafa içi 
basınç artıĢı (KĠBA) tanısı koymak hastalar için daha faydalı olabilir. 
ÇalıĢmanın dizaynı: ÇalıĢma ileriye dönük olarak 01,06,2011-30,07,2012 tarihleri arasında 
yapılmıĢtır. 18 yaĢından büyük kafa travmalı hastalar çalıĢmaya dahil edilmiĢtir. Ġyi eğitimli 
iki acil tıp asistanı tarafından her iki gözden OSKÇ ölçümü yapıldı. Hastalara bir saat içinde 
bilgisayarlı beyin tomografisi (BBT) çekilerek KĠBA değerlendirildi. Asistanlar BBT 
sonuçlarını bilmiyordu. BBT‟yi değerlendiren nöroradyoloji uzmanı da US sonuçlarını 
bilmiyordu. US ve BBT sonuçları birbirleriyle anlamlı bir Ģekilde uyumluydu.  
Sonuçlar: Toplam 142 hastanın 108‟i erkekti. Sağ ve sol göz için hem US hem de BBT OSKÇ 
ölçümleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p>0,05). Travma türü araç dıĢı trafik 
kazası ve 3 metreden daha yüksekten düĢme olan hastalarda araç içi trafik kazası olan 
hastalara göre hem US hem de BBT de daha yüksek OSKÇ ölçümleri saptandı ( 
US:6,09±0,60 ve BBT:5,77±0,62) (p<0,05). BBT‟de KĠBA bulguları olan hastalarda sol 
OSKÇ ölçümleri (6,13±0,57), KĠBA bulguları olmayan hastalara göre daha yüksek sol OSKÇ 
ölçüm (5,79±0,55) değerlerine sahipti ( p<0,05). Ölen hastalarda ölçülen OSKÇ yoğun 
bakımda yatan hastalara göre daha yüksek saptandı (p<0,05). Bu yöntem acil servislerde acil 
servis doktorlarına hasta yönetimi için yardımcı olmaktadır. 
  

Anahtar Kelimeler: optik sinir kılıfı çapı, OSKÇ, acil servis 
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Artmış OSKÇ US görüntüsü 
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OSKÇ BBT ölçümü 

 
 

BBT‟de kafa içi basınç artışı bulguları ile USG‟de ölçülen OSKÇ arasındaki ilişki 

 
BBT normal 

 
BBT artıĢ 

  

 
Ort Ss Ort Ss P 

BT Sağ 5,788 0,584 6,023 0,615 0,017* 

BT Sol 5,803 0,580 5,950 0,610 0,060 

Sağ US1 5,774 0,625 6,093 0,606 0,001** 

Sağ US2 5,788 0,604 6,124 0,581 0,000** 

Sol US1 5,791 0,555 6,135 0,577 0,000** 

Sol US2 5,837 0,584 6,174 0,593 0,000** 

*p<0,05 **p<0,01 
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Olguların yaralanma özellikleri 
Yaralanma özellikleri Erkek Kadın Toplam 

DüĢme 16 ( %14) 5 ( %14,7) 21 (%14,8) 

Darp 3 ( %2,8) 0 ( %0 ) 3 (%2,1) 

ADTK 33 (%30,6) 4 (%11,8) 37 (%26,1) 

AĠTK 53 (%49,1) 23 (%67,6) 76 (%53,5) 

Diğer 3 (%2,8) 2 (%5,9) 5 (%3,5) 

Toplam 108 (%100) 34 (%100) 142 (%100) 
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 [PB-A12] 

Ratlarda Parasetamol Zehirlenmesine Bağlı Hepatik Hasarda Montelukast Sodyumun 
Etkinliği 
  

Mustafa Ġçer1, Yılmaz Zengin1
, Hasan Mansur Durgun

1
, Mehmet Üstündağ1, Hatice Yüksel2

, 

Gül Türkcü3, Cahfer Güloğlu1
 

1Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Diyarbakır 
2Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Ana Bilim Dalı, Diyarbakır 
3Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, Diyarbakır 
  

Amaç:  
Acil servislerde ilaç zehirlenmeleri nedeniyle baĢvurular arasında Parasetamol (PCT) 

zehirlenmesi sıktır. PCT zehirlenmesinin tedavisi semptomatik destek ve antidot tedavisine 
dayanır. Antidot tedavisi olarak N- asetil sistein (NAC) kullanılır. Montelukast Sodyum (MK) 
selektif, tip-1 sisteinil lökotrien reseptör farmakolojik antagonist prototipidir. MK etkili bir 

Ģekilde sisteinil lökotrienlerin (CysLT) proastmatik, proinflamatuar ve priming aktivitelerini 
antagonize ederler. Bu çalıĢmada PCT zehirlenmesinin tedavisinde MK kullanımının hepatik 
hasarı önlemedeki etkinliğini araĢtırmak; bu etkinliği NAC, NAC ve MK‟nın birlikte 
kullanımı ile karĢılaĢtırmak amaçlanmıĢtır. 
Gereç-Yöntem:  
Wistar cinsi ratlardan 60 adet kullanıldı. Her grup on rattan oluĢan altı gruba ayrıldı. Grup 1; 
kontrol, Grup 2; PCT, Grup 3; MK, Grup 4; PCT+ NAC, Grup 5; PCT+MK, Grup 6; 

PCT+NAC+MK verilen gruplar halinde düzenlendi. PCT, MK oral yoldan gastrik tüp yardımı 
ile verildi. NAC ise intraperitoneal yoldan verildi. PCT 3,5 g/kg dozda gastrik tüp yardımıyla 
oral olarak, NAC 800 mg/kg/gün intraperitoneal olarak, MK 30 mg/kg dozda gastrik tüp 
yardımıyla oral olarak verildi. 24 saatlik gözlem sonrası ratların sedasyon altında 
intrakardiyak kan örnekleri ve karaciğer doku örnekleri alındı.  
Bulgular:  

Serum AST ve ALT düzeyi açısından grup 2 ile diğer tüm gruplar arasında istatiksel olarak 
anlamlı fark vardı(p<0.001). Grup 4 ile diğer tüm gruplar arasında istatiksel olarak anlamlı 
fark vardı(p<0.001). Grup 5 ile grup 6 arasında istatiksel olarak anlamlı fark tesbit 
edilmedi(p=1,00). Histopatolojik değerlendirmede grup 2 ile 5 karĢılaĢtırıldığında hücre 
ölümü(grade 3)açısından ve inflamasyon(grade 2) açısından istatiksel olarak anlamlı fark 
tesbit edildi(p=0,011). Grup 2 ile 6 karĢılaĢtırıldığında hücre ölümü(grade 3) açısından 
istatiksel olarak anlamlı fark tesbit edildi(p=0,011). Grup 2 ile 4, grup 4 ile 5, grup 4 ile 6, 

grup 5 ile 6 arasında anlamlı fark yoktu(p>0.05). 
Sonuç:  
PCT‟nin indüklediği hepatik hasarı önlemede MK kullanımının etkinliği NAC kullanımından 
üstün iken, NAC ve MK‟nın birlikte kullanımından ise farklı değildi. PCT zehirlenmelerinde 
hepatik hasarı önlemede MK kullanımı alternatif bir tedavi olarak düĢünülebilir. 
  

Anahtar Kelimeler: Parasetamol zehirlenmesi, karaciğer hasarı, montelukast 
 

 
Tablo 1 

Gruplar AST ALT 

Grup 1 75,50±12,32 51,50±17,73 
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Grup 2 3350,10±922,83 3193,30±987,78 

Grup 3 143,20±80,17 46,70±8,87 

Grup 4 1757,20±1620,58 1349,30±1525,25 

Grup 5 393,30±273,56 145,80±85,10 

Grup 6 145,80±85,10 110,30±72,92 

Biyokimyasal analizlerin sonuçları 
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[PB-A13] 

Arı sokmasına bağlı başka bir ölümcül durum: “Kounis Sendromu” 

  

Oğuz Eroğlu, Mustafa Köksal, Ertan Cömertpay, Ülkü Açıksöz, Turgut Deniz 

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD 

  

GiriĢ:  
Arı sokmasına bağlı ölümcül anaflaksi geliĢme oranı %0,8‟dir. Ancak hastalarda geliĢebilecek 
tek ölümcül reaksiyon anaflaksi değildir. Diğer bir ölümcül durum “Kounis Sendromu” olup, 
her türlü hipersensitivite veya alerjik reaksiyon ile birlikte görülen akut koroner olayları 
tanımlamaktadır. Bu sebeple alerjik reaksiyonla birlikte olan göğüs ağrılı olgularda akla 
gelmelidir. Bu yazıda arı sokmasına bağlı geliĢen ve göğüs ağrısı olmayan Kounis Sendromlu 
bir olgu sunulmuĢtur.  
 

Olgu:  

Kırk altı yaĢındaki erkek hasta yarım saat önce maruz kaldığı arı sokmasına bağlı geliĢen 
vücutta yanma hissi Ģikayetiyle baĢvurdu. Hastanın genel durumu iyi, bilinci açık, 
TA:160/100 mmHg, Nabız:110/dk, SatO2:93 idi. Hastanın vücudunda döküntüsü yoktu ancak 
ekstremitelerde yoğun yanma ve kaĢıntısı mevcuttu. Boğazda kaĢıntı hissi, göğüs ağrısı, 
solunum sıkıntısı tarif etmiyordu ve dinlemekle akciğer sesleri doğaldı. Hastanın daha 
öncesine ait alerji öyküsü veya kronik bir hastalığı yoktu ancak sigara kullanımı mevcuttu. 
Hastaya damar yolu açılarak alerjik reaksiyonun tedavisi planlandı. Bu esnada hastada ani 

geliĢen myoklonik kasılmalar baĢladı; hastanın eĢ zamanlı yapılan monitörizasyonunda 
Ventriküler Fibrilasyon izlendi ve defibrilasyon uygulandı. CPR‟a devam edildi ayrıca 
anaflaksiye sekonder larenks ödemi geliĢiminden Ģüphelenilerek hasta entübe edildi. DolaĢım 
ve solunum stabilizasyonu sağlandıktan sonra çekilen EKG‟sinde Posteroinferior MI saptandı 
(Resim-1). Hasta primer perkütan giriĢim yapılmak üzere Anjiyo ünitesine alındı. Koroner 
anjiyografide Circumflex koroner arter‟de %90 darlık izlendi (Resim-2); tedavi sonrası 
Koroner yoğun bakım ünitesinde takibe alındı. 
 

Sonuç:  
Alerjik reaksiyon ile birlikte göğüs ağrısı Ģikayeti olan hastalarda Akut koroner durumların 
geliĢtiği “Kounis Sendromu” düĢünülmelidir. Bizim olgumuzda olduğu gibi Kounis sendromu 

göğüs ağrısı olmadan da geliĢebileceği akılda tutulmalıdır. Alerjik reaksiyon semptomları ile 
baĢvuran hastalarda erken dönem kardiak görüntüleme önemlidir. 
  

Anahtar Kelimeler: Arı sokması, Erken kardiak görüntüleme, Kounis sendromu 
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Resim-1 

 
Kounis sendromu olan hastanın EKG'sinde "Posteroinferior Mİ" izlenmektedir 

 

 

Resim-2 

 
Kounis Sendromlu hastanın angiosunda Circumfleks arter darlığı izlenmektedir 
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[PB-A14] 

Acil servise sağ üst kadran ağrısı ile başvuran hastalarda, akut kolesistit tanısında 

ultrasonografinin, acil hekimleri tarafından kullanılabilirliğinin değerlendirilmesi 
  

Murat Soyuduru, Yavuz Katırcı, Ġsa BaĢpınar, Mehmet Serkan Yurdakul, Erdal DemirtaĢ, 
Hayri Ramadan, Figen CoĢkun 

Ankara Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği, Ankara 

  

GiriĢ: Akut taĢlı kolesistitin erken tanısı, hızlı tedaviye izin verir, mortalite ve morbiditeyi 
azaltır. Biz bu çalıĢma ile sağ üst kadran ağrısı ile acil servise baĢvuran hastalarda safra kesesi 
patolojilerinin ultrasonografik tanısında acil tıp hekimlerinin yeterliliğini değerlendirmeyi 
amaçladık.  
 

Metod: ÇalıĢma prospektif olarak 01 Ocak-01 Temmuz 2013 tarihleri arasında acil tıp 
kliniğine karın sağ üst kadran ağrısı ile baĢvuran 18 yaĢ üzeri hastalar üzerinde yapıldı. Tüm 
hastalara sırasıyla acil servis ve radyoloji ünitesinde birbirinden bağımsız ultrasonografi 
yapıldı. Sonuçlar radyoloji kliniği altın standart olarak kabul edilerek istatistiksel olarak 
analiz edildi. 

 

Bulgular: ÇalıĢmaya 168 hasta dahil edildi. Sonografik Murphy bulgusu için sensitivitemiz 

%91.3 (% 95 CI %73.2-%97.6) spesifitemiz %99.3 (% 95 CI %96.2-%99.6) pozitif prediktif 

değer (PPD) %95.5 ve negatif prediktif değer (NPD) %98.6‟dır. Safra kesesi duvar kalınlığı 
artıĢının saptanmasında sensitivitemiz %65.5 (% 95 CI %47.4 -%80), spesifitemiz %94.2 (% 

95 CI %89.1-%97.1), PPD %70.4, NPD %92.9‟dur. Perikolesistik mayi varlığının saptanması 
için sensitivitemiz %72.7 (%95 CI %43,4-%90,3), spesifitemiz %100 (%95 CI %97.6-%100), 

PPD %100, NPD %98.1‟dir. Safra kesesinde taĢ varlığını saptamada sensitivitemiz %91.3 (% 
95 CI %84.2 -%95.3), spesifitemiz %87.7 (%95 CI %77.5-%93.6), PPD %92.2, NPD 

%86.4‟tür. Akut taĢlı kolesistit tespitinde sensitivitemiz % 91.3 (% 95 CI 73.2-97.6) 

spesifitemiz %99.3 (% 95 CI 96.2-99.6) PPD % 95.5 ve NPD % 98.6‟dır.  
 

Sonuç: Acil tıp hekimleri safra kesesi USG iĢlemini iyi bir eğitim aldıkları zaman radyoloji 
hekimlerine benzer sonuçlarda gerçekleĢtirebilirler. Böylelikle USG, safra kesesi 
hastalıklarının değerlendirilmesi ile klinik karar verme, acil servisten taburculuk veya kliniğe 
yatıĢ kararı vermekte fizik muayenenin bir parçası olan steteskop gibi bir iĢleve kavuĢabilir; 
Acil tıp hekimlerine daha kısa sürelerde karar verme olanağı sunabilir 
  

Anahtar Kelimeler: akut kolesistit, acil tıp, akut kolesistit 
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[PB-A15] 

Acil tıp anabilim dalında rotasyon yapan 6. sınıf öğrencilerinin pratik uygulamalarının 
aylara göre dağılımı 
  

Musa Adanç, Serkan Emre Eroğlu, Haldun Akoğlu, Özge Onur, Arzu DenizbaĢı 
Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, 
Ġstanbul 
  

Amaç: Acil tıp rotasyonu 6. sınıf öğrencilere önemli klinik eğitim sağlar; ancak bu eğitimin 
en önemli bileĢeni öğrencinin beceri eğitimine gösterdiği ilgidir. Genelde varsayılan, 
öğrencilerin mezuniyete yakın dönemde ilgi ve tutumlarının daha yoğun olarak arttığıdır. Bu 
çalıĢmadaki amaç, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi (MÜTF) 6. sınıf öğrencilerinin Acil 
Tıp stajları süresince, yıl içinde öğrenmeye dair olan ilgi ve tutumlarının dağılımını 
incelemektir.  

Gereç-Yöntem: Bu prospektif, kesitsel ve tanımlayıcı çalıĢma, MÜTF Acil servisinde staj 
yapan 6. sınıf öğrencilerinin bilgi ve beceri uygulamalarını kapsamaktadır. ÇalıĢma süresince, 
listedeki iĢlemlerin uygulandığına dair onayların, öğrencilerce alınması zorunlu tutulmuĢ 
olup; iĢlemlerin kaç adet/gün yapıldığı da microsoft excel programına kaydedildi. Temmuz 
2012- Temmuz 2013 tarihleri arasında Acil Tıp Anabilim Dalımızda staj yapmıĢ olan 
öğrencilerden toplanan bu veriler incelenerek, giriĢimlere olan ilgi ve öğrenme tutumları 
araĢtırıldı. Verilerin analizi için, SPSS 16.00 istatistik programı ve regresyon analizi 
kullanıldı. 
Bulgular: ÇalıĢmada toplam 148 öğrenci (%58.1 erkek ve %41.9 kadın) veriler incelendi. En 
az yapılan giriĢimler damar yolu açma ve Torasentez ve /veya Parasentez idi. Yıl içinde bu iki 
iĢlemin dağılımında anlamlı bir fark olmadı (p>0.05). Kardiyopulmoner Resusitasyon 
iĢlemlerinin yıl içinde gruplar arası dağılımda fark yoktu (p>0.05).  
Yıl sonuna doğru ilgi Akciğer grafisi okumada %32.2, kraniyal BT okumada %16.4, sütur 
atmada %22.6, Foley sonda takmada %25.5, nazogastrik sonda takmada %18.1, arter kan gazı 
almada %22.2 ve atel uygulamada %18.1 oranında artıĢlar saptandı (her biri için p<0.001).  
Sonuç: Stajlarda yılsonuna doğru radyolojik değerlendirme, sütur ve sonda iĢlemleri, arter 
ponksiyonu ve atel uygulama gibi klinik beceriye yönelik iĢlemler, öğrencinin mezuniyete 
yaklaĢmasının da etkisi ile sayı artmaktadır. KPR gibi önemli bilgi ve beceri gerektiren 
iĢlemlere ilgi dağılımı homojendir. Torasentez veya parasentez gibi nitelikli iĢlemlere ise 
öğrenciler daha uzak durmaktadırlar. Bu davranıĢ ve tutum değiĢikliği ile literatür paralel bir 
dağılım göstermektedir. 
  

Anahtar Kelimeler: Acil Tıp stajı, 6.sınıf ögrencileri, klinik beceri ve tutum 
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[PB-A16] 

Deli bal zehirlenmesine bağlı gelişen iskemik hepatit: Olgu Sunumu 

  

Fatma Sarı Doğan 

Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Acil Servis, Ġstanbul 
  

GiriĢ:  
Ġçerisinde grayanotoksin bulunduran bitkilerinden beslenen arıların ürettiği bal, ülkemizde 
halk arasında deli bal, acı bal olarak bilinir. Bu balın yenilmesi sonrasında doza bağımlı 
olarak insanlarda hafif sindirim sistemi irritasyon bulgularından, yaĢamı tehdit edebilen 
bradiaritmiler, hipotansiyon ve santral sinir sistemi etkilenimine kadar birçok semptoma sebep 
olabilir. 

Ġskemik hepatit, karaciğerde dolaĢım yetmezliği sonucu, 24 saat içinde serum transaminaz ve 
laktik dehidrogenaz seviyelerinin normale göre 75-100 katı kadar yükselip, 7-10 gün içinde 
tekrar normale dönmesi ile karakterize klinik bir tablodur. Ġskemik hepatite hipotansiyon, 
hipoksi veya her ikisi birlikte öncülük edebilir ve bu olgularda hipotansiyonun en sık nedeni 
kardiyovasküler hastalıklardır. Histopatolojik olarak karaciğer biyopsisinde sentrilobüler 
nekrozun görülmesi tipiktir. 
Olgu:  

Seksendokuz yaĢında, kadın hasta, bulantı, halsizlik, fenalık hissi Ģikayetleriyle acil servise 
baĢvurdu. BaĢvuru sırasında hastanın bilinci açık, koopere, ateĢ 36,5°C, kan basıncı (90/60 
mmHg), kalp tepe atımı (50/dk), fizik muayenede; kalp tepe atımı 48/dk S1+, S2+ idi. EKG 
de 48/dk, sinüs bradikardisi mevcuttu.Ġskemi bulgusu yoktu.Öykusu derinleĢtirildiğinde 
hastalanmadan yaklaĢık 2 saat önce 2-3 kaĢık bal yediği oğrenildi, delibal zehirlenmesi 
düĢünülen hastaya damar yolu açılarak monitorize edildi, hidrasyona baĢlandı.Laboratuvar 
tetkiklerinde; karaciğer fonksiyon testlerinde yukseklik (AST: 1025 IU/L, ALT: 817 IU/L, 
ALP: 177 IU/L, GGT: 298 IU/L, LDH:799 IU/L) mevcuttu. PT:35, INR:2 idi. Kardiyak 

enzimleri negatif geldi. Hepatit belirtecleri negatifti.Hasta; delibal zehirlenmesine bağlı 
bradikardi-hipotansiyon sonucu iskemik hepatit ön tanısıyla dahiliye ile konsulte edildi, takip 
tedavi amacıyla yatırıldı.Ġzlem sırasında sıvı replasmanına devam edildi. Tedavinin dördüncü 
gününde hipotansiyonu ve bradikardisi düzelen, karaciğer fonksiyon testleri gerileyen, genel 
durumu duzelen hasta poliklinik kontrolüne gelmek üzere taburcu edildi.  
Sonuç:  
Bu yazıda delibal zehirlenmesine bağlı geliĢen bradikardi ve hipotansiyon sonucunda 

karaciğer enzimlerinde belirgin yükselme ile ortaya çıkan iskemik hepatitli bir olgu 
sunulmuĢtur. 
  

Anahtar Kelimeler: Delibal zehirlenmesi, iskemik hepatit, acil servis 
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[PB-A17] 

Travma sonrası akut apendisit: Olgu sunumu 

  

Özgür Duran
1
, Fulya Yılmaz Duran2, Vermi Değerli1, Kadriye Ela Oğuz1, Zeki Doğan1

 
1Bozyaka Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği, izmir 
2Bozyaka Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, izmir 
  

GiriĢ: Akut appendisit sık rastlanılan akut batın sebeplerindendir. Akut apendisitin 
fizyopatolojisi sıklıkla appendiks lümenin tıkanması ve devam eden mukozal sekresyonun 
distansiyona neden olmasıdır. Buna sekonder bakteri üremesi, toksin salınımı ve apendiks 
duvar enflamasyonu geliĢir. Ancak travma sonrası bir seri olguda ise, travmaya sekonder akut 
apendisit tanısıyla karĢılaĢılmıĢtır. Bu olgu sunumunda motorsiklet kazası sonrasında geliĢen 
akut apendisit sunulmaktadır. 
Olgu: 42 yaĢında erkek hasta motorsiklet kazası sonucu, Acil Servise getiriliyor. Fizik 

muayenesinde ekstremitelerde ve gövdede yumuĢak doku travmaları ile batın muayenesinde 
palpasyonla yaygın hassasiyet saptandı. Olgunun bilinci açık-koopere, oryanteydi; vital 

bulguları stabildi. ÖzgeçmiĢinde ve soygeçmiĢinde özellik yoktu. Laboratuar tetkiklerinde 

WBC: 6300/mm3, Hb: 13 mg/dL, idrar tetkiki normal, üre, kreatinin, AST, ALT, glukoz, 
sodyum, potasyum, CK, amilaz, kalsiyum, klor ve total biliruribin değerleri normal 
sınırlardaydı. Olgunun 2 saatlik takibi sonrası yapılan batın muayenesinde sağ alt kadrana 
lokalize hassasiyet belirginleĢti. Kontrol hemogramında WBC: 10200/mm3 değerine 
yükseldi, nötrofil hakimiyeti vardı. Batın Tomografisinde: Karaciğerde diffüz homojen 
yağlanma, retroçekal alanda ödemli apendiks izlendi. Olgu Genel Cerrahi hekimleri 

tarafından akut batın ön tanısıyla acil olarak operayona alındı. Apendektomi uygulandı. 
Olgunun patoloji raporunda Flegmanöz apendisit ve lokalize peritonit rapor edildi. 
Postoperatif 2. günde önerilerle taburcu edildi.  
Sonuç: Travmaya sekonder akut apendisit oluĢması, halen travmayla beraber karĢılaĢılan 
apendisitlerin travma sebebiyle mi yoksa sadece travmayla beraberlik mi gösterdikleri 
konusundaki sorusunun açıklığa kavuĢmadığı olgulardır. Apendiksin histolojik yapısını 
oluĢturan lenfoid ve sekratuar dokuların travmaya sekonder geliĢen sistemik enflamatuar 
yanıtla agreve olarak apendisite sebep olabildiği halen tartıĢılan bir konudur. Olgumuzda 
travma sonrası takibinin 2. Saatinde lokalize sağ alt kadran hassasiyetinin belirginleĢmesi ve 
kontrol hemogramda beyaz küre artıĢı ile apendisit teĢhis edilmesi; travmaya sistemik 
enflamatuar yanıt ile apendisit oluĢmuĢ olma olasılığını düĢündürmektedir. 
  

Anahtar Kelimeler: travma, akut apendisit, posttravmatik 
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[PB-A18] 

Geriatrik Travma Vakalarının Prospektif Analizi 
  

Fatma Cesur
1
, Murat Ersel

1
, Funda Karbek Akarca

1, Gül Kitapçıoğlu2, Yusuf Ali Altuncı1
, 

Selahattin Kıyan1
 

1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Ġzmir 
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Ġzmir 
  

Amaç: Bu çalıĢmanın amacı geriatrik yaĢ grubunda oluĢan travmaların ve oluĢ 
mekanizmalarının diğer yaĢ gruplarına göre farklı klinik, mortalite ve morbidite sonuçları 
açısından karĢılaĢtırılmasıdır.  
 

Gereç-Yöntem: ÇalıĢmaya Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servis‟ine ardıĢık 
olarak travma Ģikayeti ile baĢvuran 18 yaĢ ve üzeri tüm hastalar dahil edilmiĢtir. Geriatrik yaĢ 
grubu olarak 65 yaĢ ve üzeri hastalar seçilirken, kontrol yaĢ grubu hastalar 18-64 yaĢ 
grubundan seçildi. Hastaların travma Ģiddetlerini değerlendirmek için GKS, RTS, ISS ve 
TRISS kullanıldı, fiziksel aktivite değerlendirmesi için sağlıkla ilgili yaĢam kalitesi ölçeği 
olan SF-8 ve mental durum değerlendirmesi için Standardize Mini Mental Test (SMMT) 
kullanıldı. 
 

ÇalıĢmaya katılmaya onam vermeyen hastalar, 18 yaĢından küçük hastalar, bilinç değiĢikliği 
olan, acil servise bilinç değiĢikliği ile baĢvurup izlem sırasında bilinç değiĢikliği tamamen 
düzelmeyen hastalar ve önceden demans, Alzheimer, gibi bilinç durumunu etkileyebilecek 

kronik nörolojik hastalığı olan hastalara ise olgu rapor formunda yer alan Mini Mental Test ve 
SF-8 (Short Form 8) testleri uygulanmamıĢtır. 
 

Bulgular: ÇalıĢmaya 425 geriatrik, 338 geriatrik olmayan toplam 763 hasta dahil edildi, 
geriatrik hastaların acil servise daha çok düĢme nedeni ile baĢvurduğu, bu hasta grubunda 
beta-bloker kullanımının 2 kat daha fazla olduğu saptandı. YaĢlı hastaların düĢme sonucu 
yaralanmalarının sıklıkla künt, baĢ ve boyun, femur bölgelerinde, gençlerde ise sıklıkla el ve 
el bileğinde olduğu görüldü. Geriatrik hastalar ev içinde daha fazla yaralanmaya maruz 
kaldılar. ISS, GKS, TRISS, SF-8 ve SMMT geriatrik hasta grubunda mortalite ve hastaneye 

yatıĢ açısından anlamlı prediktif değere sahip bulundu. Ayrıca geriatrik hastaların acil servis 
kalıĢ sürelerinin ve masraflarının daha fazla olduğu saptandı.  
 

Sonuç: YaĢlı hastaların travma paternleri gençlere göre farklıdır. Geriatrik travma hastalarının 
acil servis masraf ve izlem süreleri daha fazladır. Geriatrik yaĢ grubunun 
değerlendirilmesinde kullanılacak özgün skorlamaların geliĢtirilmesinde yararlı olacaktır. 
  

Anahtar Kelimeler: Travma, Geriatri, SF-8, SMMT 
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[PB-A19] 

Darp sonucu ses kısıklığı ve stridor; Aritenoid kıkırdakta fraktür ve dislokasyon 

  

Volkan Ülker1, AyĢegül Güven Cebeci1, Ayça Özel Sönmez1, Muammer Melih ġahin2, Uğur 
Gülöksüz1, Halil Özer3

, Aydan Avdan
3
, Fikret Bildik

1
 

1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Ankara 
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Ankara 
3Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara 

  

GiriĢ: Larengeal veya servikotrakeal yaralanmalar çok nadirdir.Künt laringotrakeal travmalara 
bağlı mortalite %2-15 arasında değiĢmekte ve ileri yaĢlarda artıĢ göstermektedir.Larenksin 

künt travmaları,endolarengeal prosedürlere bağlı oluĢan internal larengeal travmalara oranla 
daha nadir görülmektedirler.Bu tür travmalarda havayolu açıklığının korunması ve hızlı tanı 
kritik öneme sahiptir.Erken dönemde stridor,dispne,disfoni ve öksürük en sık 
bulgulardır.Fizik muayene bulguları stridor,subkutanöz amfizem,hemoptizi,larengeal 
gerginlik,larengeal çıkıntının kaybolması,deri altında ekimoz ve ödemdir.Tanı için fleksible 
fiberoptik laringoskopi,direkt laringoskopi,bronkoskopi ve özefagoskopi 

kullanılabilir.Bilgisayarlı tomografi larengotrakeal kırık kuĢkusunun doğrulanması ve kırığın 
ameliyat öncesinde değerlendirilmesinde en uygun yöntemdir.Biz olgumuzda 39 yaĢında darp 
sonucu boyuna darbeyle ses kısıklığı ve stridor ile acile gelen bir hastanın yapılan muayenesi 
sonrasında çekilen Servikal Bilgisayarlı Tomografisinde(BT) aritenoid kıkırdak fraktürü ve 
dislokasyonu ile tiroid kıkırdak fraktürü olan hastadan bahsedeceğiz. 
Olgu: 39 yaĢında erkek hasta;20 dakika önce tartıĢma sonrasında boynuna sert bir cisim 

geldiğini,boyunda ağrı ile ses kısıklığı Ģikayetiyle baĢvurdu.Hastanın vitalleri 
stabildi.Hastanın yapılan fizik muayenesinde frontal bölgede abrazyon,boyun ön yüzünde 
abrazyon ve tiroid kıkırdak üzerinde hassasiyet ve krepitasyon mevcuttu.Subkutan amfizem 

ve ödem gözlenmemekle birlikte hasta hemoptizi tarif etmiyordu.Hasta ses kısıklığı ve derin 
nefes almaya çalıĢtığı zaman boğazından gelen sesten Ģikayetçi idi.Ġki yönlü Grafisinde hava 
yolunun daraldığı gözlendi.Kranioservikal BT çekilen hastanın raporunda;Larenkste vokal 
kordlar seviyesinde orta hattın sağında hematom,aritenotid kıkırdakta fraktür ve 
dislokasyon,krikoid kıkırdakta fraktür,sağ vokal kord orta hatta deviye,tiroid kıkırdak 
komĢuluğunda yumuĢak doku planlarında hava dansiteleri,tiroid kıkırdak anteriorunda fraktür 
olarak belirtildi.Bu bulgular ile KBB bölümünce değerlendirilen hastanın endoskopik larenks 
muayenesinde sağ vokal kord paralitik, sağ aritenoid ve ariepiglottik plikalar ekimotik ve 
tiroid kıkırdakta kontur düzensizliği izlendi. Hastanın steroid ve antiinflamatuvar ile tedavisi 
yapılarak takip sonrasında ek sıkıntısı olmaması üzerine yakın dönem poliklinik önerisi ile 
taburcu edildi. 

Sonuç: Künt larengeal yaralanmalar nadir görülür.Bu tür travmalarda havayolu açıklığının 
korunması ve hızlı tanı kritik öneme sahiptir.Travma sonrası vokal kord hareketlerinde 
azalma olabilir.Vokal kord hematomu,internal larengeal yapılarda hasar ve rekürren sinir 
patolojisinden olabilir.Havayolu açıksa tedavide konservatif davranma çoğu zaman yeterlidir. 
  

Anahtar Kelimeler: acil servis, aritenoid kıkırdak kırığı, ses kısıklığı, stridor, travma 

 

 
Şekil 1-) Hastanın çekilen servikal BT‟sinde krikoid kıkırdak fraktürü ve aritenoid 
dislokasyonu 
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[PB-A20] 

Ratlarda Etil Alkol Zehirlenmesine Bağlı Hepatik Hasarda Montelukast Sodyumun 
Etkinliği 
  

Yılmaz Zengin1, Mustafa Ġçer1
, Ayhan Özhasenekler1, Gül Türkcü2, Hatice Yüksel3

, Murat 

Orak
1, Cahfer Güloğlu1

 
1Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Diyarbakır 
2Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, Diyarbakır 
3Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Ana Bilim Dalı, Diyarbakır 
  

Amaç: Etil Alkol (EA) zehirlenmesi sık görülen ve erken dönemde karaciğer hasarı yapabilen 
bir zehirlenmedir. EA zehirlenmelerinde Montelukast Sodyum (MK) kullanarak hepatik hasar 

üzerindeki etkinliğini araĢtırmayı amaçladık.  
 

Gereç-Yöntem: Bu çalıĢmada, 32 adet 200-250 gr ağırlığında erkek Wistar cinsi ratlar 
kullanıldı. Ratlar, her grupta sekiz adet rat bulunacak Ģekilde dört gruba ayrıldı. Gruplar, Grup 
1; kontrol, Grup 2; EA, Grup 3; MK, Grup 4; EA+MK olarak düzenlendi. EA 5 gr/kg 
dozunda gastrik tüp yardımıyla oral yoldan verildi. Bir saat sonra MK 30 gr/kg dozunda 
gastrik tüp yardımıyla oral yoldan verildi ve 24 saatlik gözlem sonrası ratlar sedasyon altında 
intrakardiyak kan örnekleri ve karaciğer doku örnekleri alınarak sakrifiye edildi. Kan 
örneklerinde aspartat aminotransferaz(AST), alanin aminotransferaz(ALT), alkalen 
fosfataz(ALP), direk ve total bilirübin düzeyleri çalıĢıldı. Karaciğer doku örneklerinde 
histopatolojik inceleme yapıldı. 
Bulgular: ÇalıĢmamızda serum AST düzeyleri açısından grup 1 ve grup 2 arasında anlamlı 
fark tesbit edildi( p= 0,005) ve grup 2 ve grup 4 arasında da istatiksel olarak anlamlı( p= 
0,041) iken diğer gruplar arasında istatiksel fark bulunamadı. Serum ALT düzeyi gruplar 
arasında karĢılaĢtırıldığında grup 1 ile grup 2 ve grup 4 arasında istatiksel olarak anlamlı fark 
varken( sırasıyla p< 0,001 ve p= 0,001) grup 1 ve grup 3 arasında istatiksel anlamlı fark 
bulunamadı. Serum ALP, Direk ve Total Bilirübin açısından gruplar arasında istatiksel 
anlamlı fark bulunamadı. Karaciğer doku örneklerinde histopatolojik incelemede EA verilen 
grup 2 ve grup 4‟de yer yer inflamatuar hücre artıĢı, yağlı değiĢiklikler ve nekrotik hasar 
tesbit edildi. Ancak gruplar arasında belirgin fark tesbit edilemedi.  
 

Sonuç: Bu çalıĢma ile EA zehirlenmelerinin tedavisinde, semptomatik destek tedavisine ek 
olarak MK kullanımının hepatik hasarı önlemede yardımcı olabileceğini düĢünüyoruz. 
  

Anahtar Kelimeler: montelukast sodyum, etil alkol, zehirlenme 

 
Biyokimyasal analizlerin sonuçları 
Parametreler(ortalama± SD) Grup 1 Grup 2 Grup 3 Grup 4 

AST(IU/L) 84,88±15,66 220,50±134,28 129,13±39,86 115,63±27,38 

ALT(IU/L) 43,75±10,22 92,38±5,90 53,13±12,97 65,38±9,03 

ALP(IU/L) 169,88±32,9 199,75±56,95 147,88±30,09 159,13±34,26 

AST: aspartate aminotransferase; ALT: alanine aminotransferase; ALP: alkalen fosfataz AST 

açısından gruplar arasında anlamlı fark tespit edildi( p=0,005). ALT açısından gruplar 
arasında anlamlı fark tespit edildi( p<0,001). ALP açısından gruplar arasında anlamlı fark 
yoktu( p=0,081). 
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[PB-A21] 

Acil serviste korkulu bir rüya: Kristalize insüline karşı anaflaksi gelişen diabetik 
ketoasidoz hastası 
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1
, Yusuf Savran
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GiriĢ: Diabetik ketoasidozda(DKA) kristalize insülin(KĠ) infüzyonu, tedavinin olmazsa 
olmazıdır. Ancak hastada insüline karĢı allerji geliĢirse hastaya verilecek tedavi seçeneği 
kalmaz. Literatürde insüline karĢı anaflaksi geliĢip ölen vakalar bildirilmiĢtir. Biz KĠ sonrası 
uvula ödemi geliĢen ve baĢarıyla tedavi ettiğimiz DKA olgusunu sunuyoruz. 
Olgu: 45y, erkek hasta göğüs ağrısı ve kan Ģekeri yüksekliği nedeniyle acilimize baĢvurdu. 
Tip 2DM tanısıyla 2 yıldır OAD kullandığı, son bir aydır ilaçlarını kullanmadığı öğrenildi. 
GeliĢ vital bulguları stabil olan hastanın baĢvuru ve izlem EKG‟leri normaldi. Kan Ģekeri 
405mg/dL, idrarda keton 15mmol/L, kan gazında PH:6.8, HCO3:4.7mmol/L idi. DKA 
düĢünülerek bolus serum fizyolojik ve 0,1ünite/kg puĢe, ardından 0,1ünite/kg/saat KĠ tedavisi 

baĢlandı. Tedavinin 30. dakikasında boğulur tarzda konuĢmaya baĢlayan hastada yumuĢak 
damağı içeren yaygın uvula ödemi tespit edildi. Sorgulandığında daha önce hiç insülin 
yapılmadığı öğrenildi. Hastada KĠ bağlı alerjik reaksiyon geliĢtiği düĢünüldü. Önce H1 ve H2 

bloker (Klorfenoksamin hidroklorur, ranitidin), prednizolon 1mg/kg yapıldı. Yanıt 
alınamayınca 0,1mg(1/10.000) ĠV adrenalin yapıldı. Derin asidozu nedeniyle 6 ampul sodyum 
bikarbonat ĠV verildi ve asidozunun devam etmesi üzerine hemodiyalize alındı. Ġzlemde 
ikinci kez antihistaminik, steroid ve adrenalin tedavisine rağmen uvula ödemi halen devam 
eden hasta ilerleyen solunum sıkıntısı, taĢipnesi nedeniyle ve havayolu güvenliği için entübe 
edildi. Daha önce anaflaksi öyküsü olmayan hastada C1 esteraz eksikliği olabileceği 
düĢünülerek 2 ünite taze donmuĢ plazma verildi. Ketoasidozunu tedavi etmek için KĠ 
yapılamadığından allerji riski daha düĢük olabileceğinden sentetik insülin analoğu olan 
Ġnsülin aspart (novorapid®) baĢlandı. Bir saat aralıklarla kan Ģekeri kontrolü ile birlikte 15-

20‟Ģer ünite subkutan Ġnsülin aspart yapıldı. Kontrol laboratuvarında idrarda keton miktarı 
giderek düĢtü. Uvula ödemi geriledi. Ġzleminin ikinci gününde asidozu düzeldi. YatıĢının 5. 
gününde ekstube edildi. Servis izleminde bazal insülin glarjin ve ek olarak nateglinid tedavisi 
düzenlenerek taburcu edildi. 
Sonuç: Ġnsan kaynaklı KĠ karĢı hayatı tehdit eden allerji geliĢtiğinde desensitizasyon tedavisi 
yapılmaktadır. Ancak hasta DKA tablosunda iken desensitizasyon için yeterli süre 
olmayacağından, alternatif olarak sentetik insülin analogları kullanılabilir. 
  

Anahtar Kelimeler: diabetik ketoasidoz, kristalize insülin, anaflaksi 

 

 

 

 

 



 

9. Türkiye A il Tıp Ko gresi -6 Eki   Eskişehir    
 

40 

 

[PB-B01] 

Nadir Bir İntraabdominal Acil: Gastrik Volvulus 
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GiriĢ 

Gastrik volvulus (GV) nadir bir intraabdominal acildir. Midenin kapalı loop oluĢturacak 
Ģekilde dönmesi ile oluĢur. Olguların %20‟si 1 yaĢ altındadır. EriĢkinlerde paraözefageal 
hernilere, infantlarda konjenital diyafragma defektlerine sekonder geliĢir. Bu olgu ile acil 
servise karın ağrısı Ģikayetiyle baĢvuran ve GV tespit edilen hasta sunuldu.  
Olgu  

67 yaĢında erkek hasta yemek yerken baĢlayan epigastrik ağrı Ģikayetiyle acil servise 
baĢvurdu. Ağrı baĢladığında bir kez az miktarda, koyu renkli kusmuĢ, daha sonra öğürmesine 
rağmen kusama olmamıĢ. Kan basıncı 167/101 mmHg, nabız 67atım/dk, solunun sayısı 22 
soluk/dk, oksijen saturasyonu %93‟di. Fizik bakıda epigastrik hassasiyet dıĢında patolojik 
bulgu yoktu. YatakbaĢı ultrasonografide biliyer sistem, aorta normaldi ve batında serbest sıvı 
yoktu. Laboratuvar tetkiklerinde amilaz 104 U/L‟di. Tam kan sayımı, glukoz, elektrolitler, 
BUN, kreatinin, ALT, AST, GGT normaldi. Ağrı palyasyonu için intravenöz spazmolitik 
(hiyosin-N-butilbromür, 20mg) ve morfin (3mg) uygulanmasına rağmen ağrıda belirgin bir 
azalma olmadı. Çekilen kontraslı batın tomografisinde dev paraözefageal hiatal herni ve 
mezenteroaksiyal GV tespit edildi. (figür 1) Genel cerrahi konsültasyonu istendi. 
Dekompresyon amacıyla nazogastrik sonda takılırken öğürme ve kusma sonrası hastanın 
ağrısı geçti. Takiplerinde sorunu olmayan hasta önerilerle taburcu edildi. Hasta yaklaĢık 2,5 
ay sonra hiatal herni için opere edildi.  
Sonuç 

GV nadir ve tedavi edilmeyen olgularda yüksek mortaliteye sahip (%50-80) bir acildir. Nadir 

oluĢu tanı koymayı zorlaĢtırmaktadır. Ani baĢlayan epigastrik ağrı, kusma olmaksızın öğürme 
ve nazogastrik tüp takılamaması olarak bilinen Borchardt triadı tanı koymaya yardımcı 
olabilir. Direkt grafide kalbin arkasında hava görülemsi akla getirmelidir. Baryumlu grafiler 
ile tanı koyulabilir. Ancak acil koĢullarda en kullanıĢlı tanı aracı bilgisayarlı tomografidir.  
GV mezenterikoaksiyal ve organaaksiyal olmak üzere iki Ģekilde oluĢabilir. (figür 2) 
Mezenterioaksiyal tip olguların %20‟sini oluĢturur. Organoaksiyalde mide kardiya ve 

duedonum aksında dönerken, mezenterikoaksialde mide duedonum ve kardiya birbiri üzerine 
gelecek Ģekilde dönerek kapalı loop obstrüksiyon oluĢur. Erken cerrahi müdahale mortaliteyi 
%10‟a kadar düĢürür 
  

Anahtar Kelimeler: bilgisayarlı tomografi, cerrahi acil, gastrik volvulus 
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figür 1. 

 
1. Distandü özefagus 2. Mide fundusu 3. Mide antrumu 4. Pilor 5. Diyafragma 

 

 

figür 2. 
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[PB-B02] 

Kalçasında Kırık Olduğuna İnandıramadığımız Bir Hasta; Stres Fraktürü 

  

Emine Kadıoğlu, Leman Özlem ÖzaslantaĢ, Murat Seyit, Ahmet Tuğrul Zeytin, Hasan Aydın, 
Faik Yaylak 

Acil Tıp Anabilim Dalı, D.P.Ü. Kütahya Evliya Çelebi Eğitim AraĢtırma Hastanesi, Kütahya 

  

GiriĢ: Stres kırıkları kemiğin mekanik olarak aĢırı yüklenmesi sonucunda ortaya çıkar. 
Genellikle etkilenen kemikte ağrı hareket ile artar ve istirahatle azalır. Muayenede kemik 
dokuda hassasiyet görülür. Sıklıkla tibia, kalça bölgesi kemikleri ve ayak kemiklerinde 
görülür. Erken dönemde genellikle direkt grafi normaldir. Dikkatli anamnez, fizik muayene 
ve ileri görüntüleme yöntemleri ile tanı koyulur. Bizde acil servise bacak ağrısı ile gelen 
hastada tesbit edilen stres fraktürünü sunmak istedik.  
Olgu: Otuz altı yaĢında erkek hasta bir haftadır giderek artan sağ kalça ağrısı nedeniyle acil 
servise baĢvurdu. Alınan öyküsünde herhangi bir travmaya maruziyet olmadığı ancak bir 
hafta öncesinde yeni bir iĢe baĢladığı ve devamlı ayakta kaldığını, bu ağrılarının baĢlangıcında 
istirahatle rahatladığını ancak son iki gündür hiç üzerine basamadığı öğrenildi. Öz geçmiĢinde 

bir ay öncesinde romatizmal bir hastalık nedeniyle steroid kullanmaya baĢladığı tesbit edildi. 
Hastanın yapılan fizik muayenesinde TA:120/80, Nb:76, SS:16, sağ kalça hareketleri ağrılı ve 
minimal kuvvet kaybı dıĢında bir özellik yoktu. Çekilen pelvis (ġekil 1) ve lomber direkt 
grafilerde herhangi bir patolojiye rastlanmayan hastaya pelvis tomografisi planlandı. 
Tomografide sağ kollum femoriste kırık hattı (ġekil 2) tesbit edildi ve hasta ortapedi kliniğine 
devredildi.  

Sonuç: Sonuç olarak travma öyküsü olmaksızın tekrarlayıcı aĢırı mekanik yüklenmeler 
sonucun da meydana gelen açıklayamadığımız kemik ve eklem ağrılarında özellikle stres 
kırığını da ayırıcı tanı olarak düĢünmelidir. Bunun içinde özellikle akut dönemde direkt grafi 
her zaman yeterli değildir ve ileri görüntüleme tekniklerine baĢvurmak gereklidir. 
  

Anahtar Kelimeler: kalça ağrısı, pelvis tomografisi, stres fraktürü 
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Şekil 1 

 
 

 

Şekil 2 
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[PB-B03] 

Pollaküri ile Başvuran İnternal İliak Arter Anevrizması 
  

BarıĢ Alper, Mehmet Özgür Erdoğan, ġahin Çolak, Harun Ayhan, Özgür Bekar 
HaydarpaĢa Numune Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, AcĢl Tıp Kliniği, Ġstanbul 
  

GiriĢ: Ġliak arter anevrizması nadiren görülen, çoğu kez abdominal aort anevrizması ile 
birlikte olan klinik bir durumdur. Ġzole olanlar tüm anevrizmalar içinde % 2 den daha azdır. 
YaĢlılarda daha sıktır ve rüptür riski yüksektir. Semptomatik anevrizmalar, 3 cm çaptan daha 
büyük olan anevrizmalar ve rüptüre anevrizmalar cerrahi tedaviye alınır.  
Olgu: 81 yaĢında erkek hasta uzun süredir olan ve son üç gündür Ģiddeti artan karın ağrısı, 
bacak ağrısı, sık ve az miktarda idrar yapma nedeniyle acil servise baĢvurdu. GeliĢ 
muayenesinde TA:170/90 mmHg, kalp hızı:79/dk, ateĢ 36,8 Cº tespit edildi. EKG „de sinüs 
ritmi gözlendi. Fizik Muayenede batında pulsasyon ve hassasiyet dıĢında bir özelliğe 
rastlanmadı. Çekilen Akciğer grafisinde mediastende geniĢleme görüldü. Acil serviste yapılan 
hastabaĢı acil USG de sol internal iliak düzeyde yaklaĢık 8,5 cm çapında mesaneye basan 
sakküler anevrizma ve abdominal aort düzeyinde yaklaĢık 10 cm çapında anevrizma tespit 
edildi (Resim 1,2). Kan ve idrar tetkiklerinde özellik saptanmadı. Hastanın semptomlarının 
azaltılması ve mesanenin anevrizma iliĢkisini azaltmak amacıyla üriner katater uygulandı. 
Tansiyon kontrolü yapılan hasta acil cerrahi amaçlı damar cerrahi merkezine sevk edildi. 
Sonuç: Nadir bir hastalık olan iliak arter anevrizması karın ağrısı, üriner enfeksiyon ve bacak 
ağrısı semptomları ile baĢvurabilir. Acil servis hekimleri iliak arter anevrizması tanısını 
koyabilmeli ve hasta yönetimini yapabilmelidir. 
  

Anahtar Kelimeler: iliak arter, anevrizma, pollaküri, semptom 
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Resim 1 

 
İliak arter anevrizmasını gösteren dopler görüntüsü. 
 

 

Resim 2 
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İliak arter anevrizmasının mesane ile komşuluğu görünmektedir. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. Türkiye A il Tıp Ko gresi -6 Eki   Eskişehir    
 

47 

 

[PB-B04] 

Acil serviste vankomisine dirençli enterekok enfeksiyonlu hasta yönetimi 
  

Nurullah Günay, Levent AvĢaroğulları, Ġlhan Demir, Yavuz Özmen, Bahadır TaĢlıdere, Ömer 
Faruk Ġpek, Yusuf Kantar 
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Kayseri 
  

Amaç: Acil servislere baĢvuran hastalar içerisinde vankomisine dirençli enterekok (VRE) 
enfeksiyonlu hastalar yer almaktadır. Bu hastalar bir enfeksiyon nedeni ile baĢvurabileceği 
gibi baĢka bir nedenle de gelebilmektedir. Erciyes Üniversitesi Hastaneleri‟nde bu hastalar 
otomasyon kayıtları sayesinde önceden tanınabilmekte ve acil servise baĢvurduklarında buna 
özel bir protokol izlenemektedir. Bu çalıĢma ile acil servise baĢvuran VRE pozitif hastaların 
varlığı hakkında ülkemizde bulunan diğer acil servisler açısından bir farkındalık oluĢturmak 
amaçlanmıĢ ve temmuz 2011 ile temmuz 2013 ayları arasındaki acil servise baĢvuran VRE 
pozitif vakalar retrospektif olarak analiz edilmiĢtir.  
Gereç-Yöntem: Son 6 ay içerisinde hastaneye yatıĢ, malignite, antibiyotik kullanımı, diyaliz 
varlığı baĢta olmak üzere VRE enfeksiyonu için belirlenen 22 risk faktörünün varlığı 
sorgulanmıĢtır. Ayrıca, baĢvuru Ģikâyetleri, ateĢ, tanı, acil serviste kalıĢ süreleri, yatıĢ verilen 
servis, hastanede yatıĢ süreleri ve sonuç prognozları kayıt altına alınmıĢtır.  
Bulgular: ÇalıĢma kriterine uyan 76 vaka (21 K, 55 E) değerlendirmeye alınmıĢ olup, yaĢ 
aralığı 17-88 arasında bulunmuĢtur. Ġki olguda belirlenen risk faktörleri bulunamamıĢ iken, 
diğer vakalarda en az 1 ve en fazla 5 olmak üzere VRE için öngörülen risk faktörlerinin 
varlığı tespit edilmiĢtir.  
Sonuç: Üç hastanın ateĢ Ģikayeti ile baĢvurması ve sadece 7 vakaya enfeksiyon hastalıkları 
kliniği adına yatıĢ verilmesi; aslında problemin esas olarak ateĢ ve enfeksiyon kelimelerini 

içermeyen hasta grubunda önemli ölçüde yer aldığını iĢaret etmektedir Ģeklinde 
yorumlanmıĢtır. Acil servislerde VRE enfeksiyonu varlığı, çalıĢmamızda olduğu gibi 
pulmoner tromboemboli, serebrovasküler hastalık ve benzeri farklı tanılı vakalarda eĢ zamanlı 
olarak yer alabilmektedir. Bu yer alıĢ çoğu acil serviste gözden kaçmakta ve eĢlik eden tanının 
üzerine gidilirken, VRE varlığı gözden kaçabilmektedir diye düĢünülmüĢtür. ÇalıĢmada 
değerlendirilen olguların ilk 6 aylık mortalitesinin %18 olduğu göz önüne alındığında diğer 
hastalar ve personel için riski en aza indirecek Ģekilde ve hastanenin enfeksiyon komitesi 
kararları doğrultusunda acil servislere baĢvuran VRE enfeksiyonlu hastalara özel protokoller 
geliĢtirilmeli ve uygulanmalıdır sonucu çıkarılmıĢtır. 
  

Anahtar Kelimeler: Vankomisin dirençli hasta, acil servis, antibiyoterapi 
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[PB-B05] 

Respiratuvar alkalozda venöz kan gazı değerleri arter kan gazı değerleri yerine 
kullanılabilir mi? 

  

Nalan Kozacı, Faruk Güngör, Ġnan Beydilli, Kamil Can Akyol, Mehmet Nuri Bozdemir 

antalya eğitim araĢtırma hastanesi 
  

Amaç: Prospektif olarak planlanan bu çalıĢmada respiratuvar alkaloz tespit edilen hastaların 
arter ve venöz kan gazı örneğinde pH, pCO2, pO2, bikarbonat (HCO3) ve baz fazlalığı (BE) 
sonuçları arasındaki korelasyon karĢılaĢtırıldı ve klinik uygulamada respiratuvar alkalozu olan 
hastalarda venöz kan gazı örneğinin kullanımı değerlendirildi. 
Gereç-Yöntem: ÇalıĢmaya respiratuvar alkolozu olan 90 hasta alındı. ÇalıĢmaya alınan 
hastaların arteriyel ve venöz kan gazı örnekleri acil servise kabulü ile birlikte herhangi bir 
tedavi uygulamadan oda havasında eĢ zamanlı alındı.  
Bulgular:: ÇalıĢmaya respiratuvar alkolozu olan 90 hasta alındı. ÇalıĢmaya alınan hastalar 
arter kan gazı örneğinde PaO2 değerlerine göre üç gruba ayrıldı. Hastaların 23‟ünde (%25.6) 
pO2>80mmHg, 29‟unda (%32.2) pO2: 79-60mmHg, 38‟inde (%42.2) pO2˂ 60mmHg 
bulundu. Bu üç gruptan sadece pO2˂60mmHg olan hastaların arter –ven kan gazıörnekleri 
arasında istatistiksel olarak anlamlı korelasyonu saptandı (tablo 2). Arter ve venöz kan gazı 
örneklerinde pH, PaCO2, HCO3 ve BE sonuçları arasında (sırasıyla r:0.764, r:0.839, r:0.843, 
r:0.883) ciddi korelasyon saptandı (p˂0.001). ÇalıĢmaya alınan hastalar arter kan gazı 
örneğinde PaO2 değerlerine göre üç gruba ayrıldı. Bu üç gruptan sadece pO2 ˂60mmHg olan 
(O2 sat <90) hastaların arter–ven kan gazıörnekleri arasında istatistiksel olarak anlamlı 
korelasyonu saptandı ( tablo 1 r:0.540, P ˂0.001). Arter ve ven pH, pCO2, HCO3, BE venöz 
değerlerden arter değerlerini bulmak için denklemler oluĢturuldu. OluĢturulan denklemler  
Arter pH = Ven pH+0.05 

Arter PCO2 = Ven PCO2-8 

Arter HCO3 =Ven HCO3-0.5 

Arter BE= ven BE-0.9 

Arter pO2= Ven pO2+22 (pO2<60mmHg ve O2 sat. ˂90 olan hastalar için) 
Sonuç: respiratuar alkolozu olan hastaların takibinde O2 sat >= 90 ise venöz kan 
gazıörneğinde pH, pCO2, HCO3 ve BE arter kan gazıörneği yerine kullanılabilir. Hastanın O2 
sat <90 ise venöz kan gazıörneğinde pH, pCO2, HCO3 ve BE ile birlikte PaO2 düzeyi de arter 
kan kazı örneği yerine kullanılabilir. 
  

Anahtar Kelimeler: arter-venöz kan gazı, hipokapni, respiratuvar alkoloz 

 

 
Çalışmaya alınan hastaların ortalama kan gazı değerleri 

 
Arter (mean ±ss) Ven (mean ±ss) Mean difference (mean ±ss) 

pH 7.46±0.045 7.41±0.045 0.05±0.00 

pCO2 29.7±4.1 37.5±6.1 -8.2±2 

HCO3 22.9 ±2.4 23.4±1.9 -0.5±0.5 

BE -1.9±2.4 -1±2.4 -0.9±0.0 

 



 

9. Türkiye A il Tıp Ko gresi -6 Eki   Eskişehir    
 

49 

 

[PB-B06] 

Karbonmonoksit zehirlenmeli hastalarda artmış MPV düzeyleri 
  

Mustafa Karabacak
1
, Ercan Varol

3
, Kenan Ahmet Türkdoğan2

, Ali Duman
2, Pınar Karabacak

4
 

1Isparta Devlet Hastanesi Kardiyoloji Bölümü 
2
Isparta Devlet Hastanesi Acil Servisi 

3Süleyman Demirel Üniversitesi Kardiyoloji Departmanı 
4Isparta Devlet Hastanesi Anestezi ve Animasyon Bölümü 

  

Amaç: Sık gözlenen karbon monoksit (CO) zehirlenmeleri yüksek morbidite ve mortaliteye, 
çoklu organ yetmezliğine ve tespit edilmemiĢ ölümlere yol açabilir. CO zehirlenmesinde 
trombosit fonksiyonlarının rolü tamamen açık değildir, ancak bazı çalıĢmalar artmıĢ trombosit 
aktivasyonu ve agregasyonu ile iliĢkisini göstermiĢtir. Biz de, MPV CO zehirlenmesi olan 
hastalarda trombosit aktivasyonunun bir göstergesi olup olmadığını araĢtırmayı amaçladık. 
 

Gereç-Yöntem: Biz Haziran 2011 ve Mart 2013 tarihleri arasında Acil Servisine CO 
zehirlenmesi tanısı ile baĢvuran 193 hasta çalıĢmaya aldık. 39 kiĢiden oluĢan yaĢ, cinsiyet ile 
uyumlu kontrol oluĢturdu. Rutin biyokimyasal testler ve hemogram için kan örneği alındı. 
 

Bulgular: ÇalıĢma grubu CO zehirlenmesi olan 193 hasta (117 kadın, 76 erkek, ortalama yaĢ 
41 ± 20 yıl) oluĢuyordu.Kontrol grubundaki 39 hastanın 15 i kadın, 24 ü erkek, ortalama yaĢ 
45 ± 16 yıl) idi. Troponin ve CK MB değerleri kontrol grubuna göre CO zehirlenmesi olan 
hastalarda anlamlı olarak daha yüksekti. Trombosit sayısı kontrol grubuna göre CO 
zehirlenmesi olan hastalarda (p = 0.01, sırasıyla 281 ± 76, 248 ± 65 x109) anlamlı olarak daha 
yüksekti. Benzer Ģekilde, MPV kontrol grubuna göre CO zehirlenmesi olan hastalarda anlamlı 
olarak daha yüksekti. (sırasıyla 8.9 ± 0.8 karĢı 7.9 ± 0.9 fl, p <0.001). CO zehirlenmesi tanısı 
alan 193 hastanın 8 öldü. 
 

Sonuç: Trombosit aktivasyonunun bir göstergesi olan MPV, önemli ölçüde CO zehirlenmesi 
olan hastalarda yüksek.Yüksek MPV değerleri CO zehirlenmesi olan hastalarda artmıĢ 
trombosit aktivasyonu nedeniyle tromboembolik ve kardiyovasküler komplikasyon riski daha 
yüksek olduğunu gösterebilir. 
  

Anahtar Kelimeler: Karbon monoksit zehirlenmesi, MPV, acil servis 
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[PB-B07] 

Disk operasyonu sonrasında gelişen asemptomatik ventrikül içi hava: olgu sunumu 

  

Umut Çakır1, Nalan Kozacı1, Vefa Sayraç1, Mustafa KeĢaplı1, Mehmet Alp Çakır2
 

1antalya eğitim araĢtırma hastanesi 
2özel yaĢam hastanesi antalya 

  

GiriĢ: Bu yazıda yüzünde ve kolunda uyuĢma Ģikayeti ile acil servise baĢvuran ve bilgisayarlı 
beyin tomografisinde ventrikül içinde hava saptanan olgu sunulmuĢtur.  
Olgu: yetmiĢ bir yaĢında erkek hasta, yüzünün sol tarafında ve sol elde uyuĢma yakınması ile 
acil servise baĢvurdu. Hastanın öyküsünden bu yakınmanın ilk kez sabah saatlerinde olduğu, 
yaklaĢık 5 dakika sürdüğü ve kendiliğinden geçtiği öğrenildi. Hastanın acil servise baĢvuru 
anında aktif Ģikayeti yoktu. hasta 1 hafta önce spondilolistezise bağlı disk operasyonu 
geçirmiĢti. ÖzgeçmiĢinde kronik atriyal fibrillasyon ve hipertansiyonu mevcut olup coumadin 
ve antihipertansif ilaç kullanıyordu. Hastanın yapılan fizik muayenesinde; genel durum iyi 
Ģuuru açık koopere oryante, pupiller izokorik, DIR/IDIR +/+, sol nazolabial oluk hafif silik, 
kalp aritmik normokardik idi. Diğer sistem ve nörolojik muayenesi doğaldı. Hastaya geçici 
iskemik atak ön tanısı ile bilgisayarlı beyin tomografisi (BBT) istendi. BBT'de sol pariatel 
lobta geçirilmiĢ enfarkta sekonder hipodens alan ve lateral ventrikül ön boynuzları içerisinde 
hava görünümü (kırmızı oklar) mevcuttu. Takip amaçlı nöroloji servisine yatırılan hastanın 48 
saatlik takibinde yeni nörolojik defisit geliĢmedi. Hasta nöroloji poliklinik kontrolü önerisi ile 
taburcu edildi. Üç gün sonra muayene kontrolüne gelen hastanın çekilen beyin tomografisinde 
ventrikül içi havanın spontan azaldığı tespit edildi.  
Sonuç: Pnömosefali nadir de olsa acil serviste karĢılaĢabileceğimiz durumlarda biridir. Akut 
nörolojik hadise geliĢen olgularda ayırıcı tanıda düĢnülmelidir. 
  

Anahtar Kelimeler: pnömosefali, acil, disk operasyonu 
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pnömosefali 

 
pnömosefali ventrikül içinde 

 

 

pnömosefali 1 
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[PB-B08] 

Yüksek enerjili künt trauma sonrası pelvik fraktürün eşlik etmediği ekstraperitoneal 
mesane rüptürü: 2 vaka 

  

Ömer Faruk Çelik, Haldun Akoğlu, Serkan Emre Eroğlu, Özge Ecmel Onur, Arzu DenizbaĢı 
Altınok 

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Ġstanbul 
  

Yüksek enerjili künt travma sonrası pelvik fraktürün eĢlik etmediği ekstraperitoneal mesane 
rüptürü: 2 vaka 

 

GiriĢ  
Mesane rüptürü pelvik travmaların yaklaĢık %8‟inde görülür ve mortalitesi oldukça yüksektir. 
Yüksek mortalite, çoğunlukla eĢlik eden yaralanmalara bağlıdır. Retrograd sistogram mesane 
rüptürü için altın standart tanı yöntemidir. Kontrast madde ekstravazasyonunun peritona 
(intraperitoneal rüptür) ya da çevreleyen retroperitona yayılması (extraperitoneal rüptür) 
tanıyı koydurur. 

Vaka 1 

YaklaĢık 8 metre yüksekten düĢen 50 yaĢında erkek hastanın geliĢ vitalleri stabil ve 
GKS:14‟tü. Tüm vücut BT‟sinde pelvik fraktür izlenmedi. Küçük bir epidural kanama ve 2 
kot fraktüründen baĢka özellik yoktu. Prostat yerinde ve üretral meatusta kan yoktu. Ġlk 
idrarında makroskopik hematüri gözlenen hastaya çekilen BT sistografide mesane 
posteriorunda kontrast madde kaçağı tespit edildi ve kompleks tip 4 mesane rüptürü olarak 
sınıflandırıldı. 
Vaka 2 

Araç ile duvar arasında sıkıĢan 31 yaĢında erkek hastanın vitalleri: KB: 120/72 mmHg; N: 
130/dk; SS: 24/dk; AteĢ: 37.2 C; sPO2: %97 ve GKS:7 idi.Ġlk bakıda üretral meatusta kan 
gözlemlendi. Çekilen BT‟lerinde subdural hematomdan baĢka özellik yoktu. Pelvik fraktür 
izlenmedi. BT sistogramda mesane boynunda kontrast kaçağı tespit edildi ve basit tip 4 
mesane rüptürü olarak sınıflandırıldı. 
TartıĢma ve sonuç 

Mesane rüptürü yüksek enerjili travmalar sonucu oluĢur. Literatürde mesane rüptürü sıklıkla 
pelvik fraktürlerle birliktedir (%83-%100). Fakat iki vakamızda da pelvik fraktür 
izlenmemiĢtir. Gros hematüri mesane, böbrek ve ilgili intraabdominal yaralanmalar için 
önemli bir bulgudur. Rutin BT incelemeleri mesane rüptürü tanısı konulmasında yetersizdir. 

BT sistografi ve konvansiyonel sistogram benzer doğruluk derecesine sahiptirler. Mesane 
rüptürü için değerlendirilen hasta hemen her zaman eĢlik eden intraabdominal ve pelvik 
yaralanmalar için BT ile değerlendirileceğinden, BT sistografi bu görüntülemelerin bir parçası 
olarak uygulanabilir. 

Sonuç olarak, sistografi künt travmalı hastalar için vazgeçilmez bir tanı aracıdır ve pelvik 
fraktür olmadan mesane rüptürü görülebileceği akıldan çıkarılmamalıdır. Kullanım kolaylığı 
açısından BT sistografi konvansiyonel sistografiye tercih edilebilir. Ekstraperitoneal mesane 

rüptürleri basit kateter drenajı ile tedavi edilebilir. 
  

Anahtar Kelimeler: mesane rüptürü, retrograd sistogram, pelvik fraktür 
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[PB-B09] 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil servisine başvuran ilaç ile zehirlenme olgularının 
retrospektif değerlendirilmesi 
  

Esen Doğan1, Murat Ersel2, Selahattin Kıyan2, Funda Akarca3, Yusuf Ali Altuncı3 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Ġzmir 
  

Amaç: Ġlaç zehirlenmeleri zehirlenme olgularının büyük kısmını kapsamaktadır. Yaygın 
intihar giriĢimi yöntemlerindendir. ÇalıĢmadaki amacımız; Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Hastanesi acil servisine ilaç zehirlenmesi ile gelen olguların klinik ve demografik özelliklerini 

araĢtırmaktır. 
Gereç-Yöntem: 01.01.2008-31.12.2012 tarihleri arasında acil servise oral ilaç ve madde 
alımıyla baĢvuran 18 yaĢ ve üzeri 1243 olgunun kayıtları geriye dönük olarak tarandı. 
ÇalıĢma sonuçları SPSS 20.0 for Windows programına kaydedildi. Analizlerde Pearson Chi-

square (ki-kare) testi kullanıldı.  
Bulgular: 1243 olgunun 875‟i (%70,4) kadın, 368‟i (%29,6) erkek, kadın/erkek oranı 2.38/1 
idi. Genel yaĢ ortalaması 27(±)10,54, kadınlarda 26(±) 9,80, erkeklerde 29 (±) 11,57 idi. 
Olguların 1134‟ü (%91,2) kasıtlı, 109‟u (%8,8) kaza nedenli zehirlenmiĢti. En sık alınan 
ilaçlar 676 olgu (%54,4) ile analjezikler, ikinci sırada 630 olgu (%50,7) ile psikotrop ilaçlar 
idi. Analjezikler içinde ilk sırada 342 olgu (%27,5) ile parasetamol, ikinci sırada 255 olgu 

(%20,5) ile nonsteroid antiinflamatuarlar vardı. Psikotrop ilaçlar içinde ilk sırada 205 olgu 
(%16,5) ile spesifik serotonin geri alım inhibitörü ilaçlar (SSGAĠ), ikinci sırada 164 olgu 
(%13,2) ile trisiklik antidepresan ilaçlar (TSA) vardı. 740 (%59,5) olguda impulsif alım, 354 
(%28,5) olguda major depresyon mevcuttu. 925 (%74,4) olguya gözlem ve destek tedavisi 
yapılmıĢtı. Olguların 974‟ünün (%78,5) taburcu edildiği, 33‟ünün (%2,7) yoğun bakıma 
yatırıldığı saptandı. Yoğun bakıma yatıĢı olan 8 (%24,2) olgunun TSA aldığı, 6 (%18,2) 
olgunun anksiyolitik ilaç aldığı görüldü. 
TartıĢma: Genç kadınlar impulsif ilaç almaya meyillidir. Ergenlikten yetiĢkinliğe geçiĢte 
ailelerin eğitilmesiyle ilgili programlar oluĢturularak aile çatıĢmaları azaltılabilir. En sık 
alınan ilaçlar analjezikler ve antidepresanlardı. Ülkemizde çoğu analjezik ve antidepresan 
ilacın eczanelerde reçetesiz ve ucuza satılması, ilaç teminini basitleĢtirmekte, ilaçla özkıyımı 
kolaylaĢtırmaktadır. Sağlık Bakanlığı‟nın reçete kontrollü satıĢ uygulaması çözüm 
önerilerinden biri olarak düĢünülebilir. SSGAĠ ve TSA ilaç alımları hala sıktır. SSGAĠ ilaç 
alımı TSA ilaç alımından önde gelmesine rağmen yoğun bakıma yatıĢlarda TSA ilaçlar 
SSGAĠ ilaçlardan önde gelmekteydi. TSA ilaçlar yoğun bakıma yatıĢlarda birinci sıradaydı. 
  

Anahtar Kelimeler: Ġlaç alımı, Acil servis, Zehirlenme 
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[PB-B10] 

Trakeobronşiyal yabancı cisim aspirasyonları: 43 olgunun analizi 
  

Miktat Arif Haberal
1
, Özcan YavaĢi2, Kerim Tülüce1

, Kamil Kayayurt
2, Özlem Bilir2, Gökhan 

Ersunan
2
 

1Rize Devlet Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Rize 
2Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rize Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Acil Tıp Anabilim 
Dalı, Rize 

  

Amaç: TrakeobronĢial sisteme yabancı cisim aspirasyonu ölümle sonuçlanabilen acil giriĢim 

gerektiren bir klinik tablodur. Bu çalıĢmada trakeobronĢial yabancı cisim aspirasyonlarının 
tanı ve tedavisi ile ilgili deneyimlerimizi aktarmayı amaçladık. 
Gereç-Yöntem: Acil servisimize 2006-2013 yılları arasında trakeobronĢial yabancı cisim 
aspirasyonu ön tanısı ile baĢvurarak yatırılarak tedavi görmüĢ 43 olgu (30 bayan, 13 erkek; 
ortalama yaĢ 28; dağılım 3-69), cinsiyet, Ģikayetleri, baĢvuru süreleri, fizik muayene 
bulguları, radyolojik bulgular, yabancı cismin niteliği, yabancı cismin lokalizasyonu, 
uygulanan tedavi yöntemleri ve komplikasyonlar açısından incelendi. 
Bulgular: TrakeobronĢial yabancı cisim ön tanısı ile yatan 43 olguya genel anestezi altında 
rijit bronkoskopi uygulandı. 41 olguda (%95.3) yabancı cisim saptandı. 40 olguda yabancı 
cisim bronkoskopi ile, bir olguda torakotomi ile çıkarıldı. En sık görülen semptom öksürüktü. 
Yabancı cisimlerin %43.9‟u sağ bronĢ sisteminde, %34.2 sol bronĢ sisteminde, %14.6 trakea, 
%7.3 subglottik bölgede tespit edildi. Organık yabancı cisimlerden ilk sırayı fındık içi alırken, 
inorganik yabancı cisimlerden toplu iğne almaktaydı. Toplu iğne aspire etmiĢ dört (%9.7) 
olguda bronkoskopla iğnenin çıkarılması esnasında hafif hemoptizi geliĢti. 
Sonuç: Yabancı cisim aspırasyonlarının tanı ve tedavisinde rijit bronkoskopi birinci sıradadır. 
Bronkoskopi ile çıkarılamayan yabancı cisimlerin tedavisinde cerrahi iĢlemler kullanılır. 
  

Anahtar Kelimeler: acil servis, bronkoskopi, trakeobronĢial yabancı cisim 
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[PB-B11] 

Acil Serviste Çocuk Hastalara Uygulanan Santral Venöz Kateterlerin Değerlendirilmesi 
  

Yılmaz Zengin, Recep Dursun, Mustafa Ġçer, Ercan Gündüz, Hasan Mansur Durgun, Cahfer 
Güloğlu 

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Diyarbakır 
  

Amaç:  
Ġntravenöz tedavide etkili bir yöntem olan santral venöz kateterizasyon( SVK) uygulaması, 
acil servis ve yoğun bakım ünitelerinde ilaç ve kan ürünleri infüzyonu, santral venöz basınç 
izlemi, acil hemodiyaliz tedavisi, uzun süre takibi gereken ve geniĢ bir damar yolu ihtiyacı 
olan komplike olgularda sıklıkla kullanılan çok önemli bir cerrahi giriĢimdir. Bu çalıĢma 
hastanemiz acil servisinde çocuk hastalara uygulanan santral venöz kateterlerin  
geriye dönük analizini içermektedir. 
Gereç-Yöntem:  
Bu çalıĢmaya 1 Ocak 2011 ile 31 Mayıs 2013 tarihleri arasında Dicle Üniversitesi Hastanesi 
Acil Servisinde SVK uygulanmıĢ 64 hasta(41 erkek (%64,1), 23 kız (%35,9)) dahil edildi. 
ÇalıĢmaya katılanların yaĢ, cinsiyet, SVK takılma nedeni, tanıları, daha önce SVK takılma 
hikayesi, kullanılan kateter çapı, ilk tercih edilen lokalizasyon, yapılan giriĢim sayısı, 
giriĢimin yapıldığı saat, giriĢimi yapan doktorun kıdemi, SVK uygulama bölgesi, geliĢen 
komplikasyon olup olmadığı ve yattığı klinik bilgileri hastane kayıt sistemi kullanılarak 
değerlendirildi. 
Bulgular:  

Tüm olgulara toplam 64 [53 (%82,8) femoral, 5 (%7,8) subklaviyen ve 6 (%9,4) juguler] 

kateter yerleĢtirilmiĢti. Kateter yerleĢtirilmesi sırasında bir aritmi, bir pnömotoraks, beĢ arter 
ponksiyonu ve 4 hematom olmak üzere toplam 11 komplikasyon(%17,2) görülmüĢtür. 
Komplikasyon geliĢimi ile hastanın yaĢı, cinsiyeti, SVK takılma nedeni, kateter takmak için 
kullanılan lokalizasyon, giriĢimin yapıldığı saat ve giriĢimi yapan doktorun kıdemi arasında 
istatistiksel olarak anlamlı bir iliĢki saptanmadı(p>0.05). Kullanılan kateter çapı 5 F ve 
üzerinde olan hastaların(%17,11) ve takma giriĢimi iki ve daha fazla olan hastaların (%14) 
komplikasyon geliĢim oranı istatistiksel olarak anlamlı bulundu(sırasıyla p=0.044 ve p=0,01). 
Sonuç:  
SVK uygulamalarına bağlı teknik zorluklar ve komplikasyonlar özellikle çocuk hastalarda 
daha sık görülmektedir. SVK komplikasyonlarının erken tanınmaları ile hastaların izlem ve 
tedavilerinde oluĢabilecek hatalar ve zaman kaybı önlenebilir. Bu sebeple iĢlem öncesi 
komplikasyonlara yol olabilecek risk faktörleri iyi bir Ģekilde belirlenerek gerekli önlemler 
alınmalıdır. 
  

Anahtar Kelimeler: acil servis, çocuk hasta, komplikasyon, santral venöz 
kateterizasyon(SVK) 
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[PB-B12] 

Bursa Şevket Yılmaz Eğitim veAraştırma Hastanesi Acil Servisine Son İki Yılda 
Başvuran Karbonmonoksit Zehirlenmeli Olguların Analizi 
  

Sinan Kaya, Mehtap Bulut, Kamil Uz, Kamuran Çelik, Havva Özge Özkan Yıldız, Tuğçe 
Uyanık 

Bursa ġevket Yılmaz Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi,Acil Tıp Kliniği,Bursa 

  

Amaç:  
Karbon monoksit (CO) zehirlenmeleri, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli bir 
morbidite ve mortalite nedeni olmaya devam etmektedir. Bursa ilinde kıĢ aylarında oldukça 
yüksek sayıda CO zehirlenmesi nedeniyle acil servislere baĢvuru olmaktadır. Bu nedenle acil 
servisimize son 2 yılda baĢvuran CO zehirlenmesi olgularının bir analizini yapmayı 
amaçladık. 
Materyal-Metod: 2011 Mart- 2013 Mart ayları arasında Bursa ġevket Yılmaz Eğitim 
AraĢtırma Hastanesi acil servisimize CO zehirlenmesi Ģüphesi ile baĢvuran hastalar 
retrospektif olarak incelenmiĢtir. Acil servis hasta değerlendirme formlarından, yaĢ, cinsiyet, 
maruziyet kaynağı ve süresi, HbCO değerleri, EKG değerlendirmesi, uygulanan tedaviler ve 
sonlanma durumları kaydedilmiĢtir.  
Sonuçlar: Toplam hasta sayısı 841(E: 288, K: 553) olup ortalama yaĢ 36.54 idi. Etkenle 
maruziyet süresi ort2.9 saat olup maruziyet etkenleri en sık olarak % 72.6kömür sobası ve % 
22.35 doğalgaz sobası saptandı. Olguların aylara göre dağılım incelendiğinde % 30.4 Aralık, 
% 26.1 Ocak, % 15.6 ġubat aylarında baĢvurdukları saptandı. Ġntihar amaçlı CO zehirlenmesi 
görülmedi. Ġlk baĢvuru HbCO değeri ortalaması 20.80 idi. BaĢvuru Ģikayetleri en sık olarak 
%33.5(503) baĢ ağrısı, % 30.2(454) bulantı, % 15.5(233) baĢdönmesi, % 9.9(149) kusma, % 
7.6(115) halsizlik, % 3(45) bilinç kaybı Ģeklindedir. 2 hasta HBO tedavisi almıĢ olup 839 
hasta NBO oksijen tedavisi aldı. % 99.2 hasta taburcu, % 0.1 ex, % 0.5 hasta ise yatırıldı. 
Sonuç: CO zehirlenmesinin belirti ve bulguları sıklıkla belirsizdir, bu da yanlıĢ tanılara ve 

tedavide gecikmelere neden olmaktadır. Tanı anamnez, klinik durum ve HbCO düzeyinin 
saptanması ile konur. Özellikle ülkemizde Bursa gibi sık görüldüğü yerlerde kıĢ aylarında acil 
servise baĢvuran hastalarda CO zehirlenmesi sorgulanmalıdır. 
  

Anahtar Kelimeler: Karbonmonoksit, intoksikasyon, çevresel acil 
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[PB-B13] 

Tip 3 Kounis Sendromu 

  

Atıf Bayramoğlu, Mevlana Ömeroğlu, Ayhan Aköz, Mustafa Uzkeser, ġahin Aslan 

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aciltıp AD 

  

GiriĢ: Alerjik miyokart enfarktüsü olarak da bilinen kounis sendromunun patofizyolojisine 

göre iki tipi vardır. Tip 1 de aterosklerotik risk faktörleri ve koroner arter hastalığı olmaksızın 
hastada histamin, tromboksan ve lökotrienler gibi medyatörlerin neden olduğu koroner 
vazospazm mevcuttur. Tip 2 de aterosklerotik kalp hastalığı olan hastalarda aynı 
mediyatörlerle tetiklenen vazospazm, plak aĢınması veya yırtılması sonucu geliĢen akut 
koroner sendrom söz konusudur. Son dönemlerde ilaç salınımlı stent takılı hastalarda aynı 
tablo geliĢen hastalar bildirilmiĢtir. Bu olgularda çıkarılan trombus materyalinde eozinofil ve 
mast hücrelerinin bulunması hipersensitivite reaksiyonunu akla getirmiĢtir. Bu durum kounis 
sendromunun Tip 3 varyantı olarak kabul edilmektedir. 
Olgu: Olgumuz 60 yaĢında erkek hasta. Hastanın özgeçmiĢinde koroner arter hastalığı ve 
penisilin alerjisi mevcut idi. Hasta baĢka bir hastaneye boğaz ağrısı sebebi ile baĢvurmuĢ, akut 
farenjit ön tanısıyla Amoksisilin Sodyum 1 gr reçete edilmiĢ. Ġlk doz Amoksisilin alımı ile 
birlikte kaĢıntı, bulantı, nefes darlığı ve tipik göğüs ağrısı geliĢen hasta acil servisimize 112 
tarafından getirildi. GeliĢinde TA: 80/40mmHg, nabız: 76/dk, sO2: %95 olarak ölçüldü. 
Çekilen EKG‟de inferior derivasyonlarda ST elevasyonu mevcuttu.(ġekil 1 ve 2) Laboratuvar 

bulguları Glukoz:119 mg/dl, creatin: 1,7, CK-MB: 74, miyoglobin: 421, troponin: 0.113 idi. 

Hastanın bu bulgularla kardiyolojiye yatıĢı yapıldı. KAG yapılan hastada RCA stent içi %90 
restenoz izlendi. Lezyona tekrar PTCA stent uygulandı. Hasta antihistaminik tedavi sonrası 
koroner sendrom açısından tedavisi düzenlenerek 6. günde Ģifa ile taburcu edildi. 
Sonuç: Kounis sendromu tanısının en önemli basamağı göğüs ağrısına eĢlik eden alerjik 
semptomları olan hastada bu tanıdan Ģüphelenmektir. Sistemik alerjik reaksiyon, alerjenle 

karĢılaĢmanın ardından dakikalar saatler içinde geliĢen cilt, mukoza, solunum sistemi, 
gastroitestinal sistem ve kardiovasküler sistem bulguları ile kendini gösterir. Klinik tablo, fark 
edilmeyecek hafif cilt lezyonlarından anafilaktik Ģoka kadar değiĢen bir yelpazeye sahiptir. 
Tedavinin temeli ise akut koroner sendrom yönetimi ve alerjik reaksiyonunun 
baskılanmasıdır. 
  

Anahtar Kelimeler: Allerji, Akut koroner sendrom, Kounis 
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EKG.1  
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[PB-B14] 

Atropa Belladonna intoksikasyonunda kan parametrelerinin prognostik değeri 
  

Sergülen Aydın1
, ġahin Kahramanca2, GülĢen ÇığĢar3, Yüksel Kıvrak4

, Oktay Kaya
5
, Murat 

Özdemir3, Yunus Yılmaz6
 

1Kars Devlet Hastanesi Aile Hekimliği, Kars 
2
Kars Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi,Kars 

3Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Kars 
4Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı, Kars 
5Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı, Kars 
6Kars Devlet Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Kars 

  

Amaç: Atropa belladonna intoksikasyonu genellikle çocuklarda bilinç dıĢı, yetiĢkinlerde ise 
hallüsinajenik etkisinden dolayı tüketilen ve intoksikasyon durumlarında bulantı, kusma, ishal 
gibi gastrointestinal semptomların yanında, ajitasyon ve deliryum gibi nörolojik Ģikayetlerle 
kendini gösteren bir bitkidir. ÇalıĢmamızda basit kan parametreleri ile semptomlar arası 
iliĢkiyi saptamayı amaçladık.  
 

Gereç-Yöntem: 2011- 2012 tarihleri arasında Kars Devlet Hastanesi Acil Servisine pat pat otu 
(Atropa belladonna) alımı sonrası bulantı, kusma, Ģuur kaybı ve ajitasyon Ģikayetleri ile 
baĢvuran 17 hastanın dosyası retrospektif olarak tarandı. Hastaların dosyalarından yaĢ, 
cinsiyet, baĢvuru Ģikayetleri, fizik muayene bulguları, laboratuvar değerleri ve uygulanan 

tedavi protokolleri kayıt altına alındı. Hastalar gastrointestinal sistem (GĠS) ve nörolojik 
Ģikayetleri olan hastalar olmak üzere 2 ana grupta toplandı. Acilden istenen temel laboratuvar 
tetkikleri; sodyum (Na+), potasyum (K+), ALT, AST, nötrofil/lenfosit oranı (NLO) ve CRP 
değerleri kaydedildi ve gruplar arasında karĢılaĢtırıldı. Dosyada bilgi eksikliği olan 2 hasta 
çalıĢma dıĢı bırakılarak, 15 hasta çalıĢmaya dahil edildi. 
 

Bulgular: ÇalıĢmaya dahil edilen 15 hastanın yaĢ ortalaması 14,20±19,44 olup en genç hasta 
2, en yaĢlı hasta 61 yaĢında idi. Hastalar arasında kadın/erkek oranı 2 idi. Hastaların kliniği 
incelendiğinde bulantı, kusma ve ishalden oluĢan gastrointestinal semptomlar 11 hastada 
(%73.3), deliryum ve midriazisten oluĢan nörolojik Ģikayetler 6 hastada (%40) saptandı. 
Laboratuvar tetkikleri; GĠS Ģikayeti olan ve olmayan hastalar arasında incelendiğinde sadece 
CRP düzeyinin GĠS Ģikayeti olan hastalarda anlamlı derecede yüksek (p:0.018), nörolojik 
Ģikayeti olan ve olmayan hastalar arasında değerlendirildiğinde ise; hemoglobin (p:0.029), 
NLO (p:0.026) ve CRP (p:0.018) değerlerinin nörolojik semptomları olan hastalarda anlamlı 
derecede yüksek olduğu saptandı. Cinsiyetler arasında semptomlar arası farklılık saptanmadı 
(p>0.005). Tüm hastalara tedavide neostigmin uygulandı. 
 

Sonuç: Atropa belladonna, asetilkolin muskarinik reseptör antagonisti etkisi ile kendini 
gösteren antikolinerjik bir bitkidir. Çok değiĢik semptomlarla karĢımıza çıkabilir. 
Ġntoksikasyonunda neostigmin/fizostigmin kullanılır. BaĢvuru anında klinik bulgular 
oluĢmadan ölçülecek CRP değerinin yeni araĢtırmalara önü açık olmakla birlikte hastalığın 
seyrinde etkin bir belirteç olabileceği sonucuna vardık. 
  

Anahtar Kelimeler: Atropa belladonna, intoksikasyon, nötrofil-lenfosit oranı 
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[PB-B15] 

ST elevasyonlu akut miyokard infarktüsü hastalarının tedaviye ulaşma sürelerini 
etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi 
  

Ġpek Duygu1, BaĢak Bayram2, Ebru Tonay Çömek2, Sedat Yanturalı2
 

1
Bayburt Devlet Hastanesi, Acil Servisi, Bayburt 

2
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Ġzmir 

  

Amaç: Akut miyokard infarktüsü sonrası sağ kalımı belirleyen baĢlıca faktörler koroner kan 
akımının hızlıca sağlanması ve komplikasyonların erken tedavisidir. Biz çalıĢmamızda acil 
servisimize baĢvuran ve ST elevasyonlu myokard enfarktüsü (STEMI) tanısı alan hastalarda, 
acil servise ulaĢma ve acil serviste tanı konma süreleri ve bu süreleri etkileyen faktörleri 
araĢtırmayı planladık. 
Gereç-Yöntem: 13.02.2012-30.04.2012 tarihleri arasındaki 2.5 aylık sürede DEÜTF acil 
servisine ST elevasyonlu MI tanısı konan 18 yaĢ üstü, ardıĢık tüm hasta verilerinden 
yararlanıldı. STEMI tanısı için WHO kriterleri kullanıldı. Hastaların demografik özelliklerinin 
analizi yapıldı ve hastaneye baĢvurularındaki gecikme üzerine etki edip etmedikleri araĢtırıldı. 
BaĢvuru zamanı, EKG çekme ve tanı koyma süreleri için Amerikan Kardioloji Derneğinin 
2010 AKS kılavuzundaki kriterler kullanıldı 
Bulgular: ÇalıĢma süresince acil servisimize baĢvuran 86 STEMI hastası çalıĢmaya dahil 

edildi. YaĢ ortalaması 61,2 idi hastaların %24,4‟ü kadındı. Hastaların %52,3 kadarı acil 
servise geç baĢvurdu (tablo 1). Hastaların yaĢı, cinsiyeti, AS'e gelme Ģekli ve eğitim 
durumlarının baĢvuru süresine etkisi olmadı (her biri için P>0.05). Diyabetik olmanın acil 
servise baĢvuruda gecikme ile iliĢkili olduğu belirlendi (ġekil 1). Bulantı kusma yakınması 
olan ve hipertansif olan hastalara daha erken tanı konulduğu saptanırken nefes darlığı 
yakınması olan hastalara daha geç tanı konuldu(p=0,02). MI lokalizasyonu tanı konma 
süresini etkilemedi (Ģekil 2). Ortalama tanı koyma süresi 17 dk olarak bulundu. Erken tanı 
konulan hastalara çoğunlukla damar açıcı tedavi uygulanmakta iken, geç tanı konulan 
hastaların büyük çoğunluğuna medikal tedavi uygulandığı belirlendi (p=0,001). 
Sonuç: Diyabetik olan ve acil servise bulantı-kusma ve hipertansiyonu olmayan hastalara 

daha geç tanı konulmakta ve tanıda gecikme tedaviyi etkilemektedir. Geç baĢvuran hastaların 
gecikme nedenleri içinde en sık „‟geçer diye beklemek olduğu‟‟ olduğu saptanmıĢtır. MI 
semptomları ve acil sağlık sistemine ulaĢma konusunda halkın bilgilendirilmesi 
gerekmektedir. 

  

Anahtar Kelimeler: ST elevasyonlu miyokard infarktüsü, acil, gecikme 

 

 



 

9. Türkiye A il Tıp Ko gresi -6 Eki   Eskişehir    
 

64 

 

Şekil 1. 

 
Hastaneye başvuru süresi ile demografik verilerin karşılaştırması 
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Şekil 2. 

 
STEMI ile ilgili veriler ve tanı koyma süresi karşılaştırması 
 

Tablo 1. 

BaĢvuru süreleri N Yüzde (%) 
0-30dk 8 9.3 

0.5-3 saat 33 18.6 

3-6 saat 16 9.3 

6-12 saat 8 3.4 

12-24 saat 3 20.9 

>24 saat 18 38.3 

Toplam 86 100 

Ağrı başlangıcı ile hastaneye başvurusu arasında geçen süre 
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[PB-B16] 

Kusma sonrası oluşan periorbital hematom 

  

Ertan Sönmez, Bedia Gülen, Hazar Lisar, ÖkkeĢ Taha Küçükdağlı 
Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Ġstanbul 
  

GiriĢ: Öksürme, aksırma, ıkınma, ağır kaldırma veya kusma sırasında glottisin aniden 
kapatılarak karın ve göğüs içi basıncın arttırıldığı harakete valsalva manevrası denir. Venöz 
sisteme de yansıyan bu aĢırı basınç artıĢı, boyun ve kafa içindeki venlerin lümenlerinde, 

kapakçıkların da olmamasıyla kolaylıkla en uç venöz kapillere kadar ulaĢır. sonunda göz ve 
komĢu dokuları ilgilendiren orbita, konjuktiva, vitreus ve retinada kanamalara yol açar. 
Olgu: Bilinen kronik hastalığı olmayan 35 yaĢında erkek hasta kusma sonrası alt göz 
kapağında ĢiĢlik ve morarma Ģikayetiyle acile baĢvurdu. Hastanın 2 gündür süren gastroenterit 
öyküsü ve son birkaç saattir Ģiddetlenen kusmaları mevcut. TA:134/62mmHg Nabız:86/dk 
fizik muayenede sol gözde inferior palpebral konjuktivadalokalize1,5x2,5cm‟lik cilt altı 
hematom(Ģekil1) mevcut.Konjuktivada aktif kanama yok.(Ģekil2) Hematom palpasyonla 
yumuĢak ve mobil, göz haraketleri her yöne normal idi. MüĢahade altında takibi yapılan 
hastanın hematom boyutlarında büyüme olmaması üzerine taburcu edildi. 

Sonuç: Valsalva sırasında oluĢan venözkapiller basıncın sebep olduğu hemorajiler 
vaskülopatisi olan hastalarda olabileceği gibi basıncın Ģiddetiyle de alakalı olarak olgumuzda 
da olduğu gibi hiçbir kronik hastalığı olmayan kiĢilerde de geliĢebilir.Genellikle iyi prognozlu 

olan bu kanamalar lokalizasyona bağlı olarak kalıcı hasara da sebep olabilir. 
  

Anahtar Kelimeler: periorbital hemoraji, kusma, valsalva 
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[PB-B17] 

Hemşirelerin güncel kardiyopulmoner resüsitasyon kılavuzu hakkındaki bilgi seviyeleri 
ile bu konudaki teorik ve pratik eğitimin uzun dönem bilgi düzeyine etkisinin 
değerlendirilmesi 
  

Yahya Ayhan Acar
1, Erdem Çevik2, Elif KuĢ3, Nilsu Dalgın3, Orhan Çınar4

 
1Etimesgut Asker Hastanesi, Ambulans Uçak ve Acil Servis, Ankara 
2
Van Asker Hastanesi, Acil Servis, Van 

3Gülhane Askeri Tıp Akademisi Öğrenci Grup Komutanlığı, Ankara 
4Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Ankara 

  

Amaç: Amerikan Kalp Cemiyeti Kardiyopulmoner Resüsitasyon (KPR) kılavuzu 2010 yılında 
A-B-C‟nin C-A-B‟ye dönmesi gibi önemli değiĢiklikleri bildirmiĢtir. Bu çalıĢmanın amacı, 
hemĢirelerin güncel KPR bilgileri ile teorik ve pratik eğitimlerin uzun dönem bilgi seviyesine 
etkisinin değerlendirilmesidir.  
Gereç-Yöntem: Bir kamu hastanesinde 52 hemĢireye güncel KPR bilgileri hakkında on 
soruluk bir test uygulanmıĢtır. Seçenekler arasında güncel ve bir önceki kılavuzdaki bilgilere 
yer verilmiĢtir. Gönüllülerden bir kısmına teorik (n=32) ve pratik (n=14) eğitimler aynı eğitici 
tarafından verilmiĢtir. Aynı test teorik eğitimden önce, hemen sonra ve altı ay sonra olmak 
üzere üç kere uygulanmıĢtır. Veriler SPSS paket programı ile incelenmiĢtir. 
Bulgular: Eğitim öncesi, eğitim sonrası ve altı ay sonraki sınavlarda doğru cevap ortalaması 
sırasıyla 5.58±1.89, 8.97±0.97 ve 5.50±1.56 olarak saptanmıĢtır. Eğitimden hemen sonra 
doğru cevaplarda istatistiksel olarak anlamlı bir artıĢ gözlenmiĢtir. (p<0.01, Z=-4.57, 

Wicoxon testi) Bu artıĢ, altı ay sonra eğitim öncesi seviyesinden farksız hale gelmiĢtir. 
(p=0.21, Z= -1.26, Wilcoxon testi) Uygulamalı eğitimin de altı ay sonraki doğru cevap 
ortalamasını etkilemediği gözlenmiĢtir. (p=0.77, Mann-Whitney U testi)  

Sonuç: Teorik ve de pratik eğitimin uzun dönem bilgi seviyesine olumlu bir katkı sağlamadığı 
gözlenmiĢtir. KPR eğitimlerinin kısa sürelerde tekrarlanması gerektiği, eski bilgilerin 
değiĢtirilmesindeki zorlukların göz önünde bulundurulması gerektiği ve özellikle “bak-dinle-

hisset” sıralamasını değiĢtirmenin zor olabileceği değerlendirilmiĢtir. 
  

Anahtar Kelimeler: Kardiyopulmoner resüsitasyon (KPR), eğitim, bilgi düzeyi, hemĢire 
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[PB-B18] 

Küçük spontan pnömotoraks tanısında yatakbaşı ultrasonun önemi 
  

Hamit Özçelik, Ahmet Yıldırım, Erhan Dedeoğlu 

T.C. Sağlık Bakanlığı Çanakkale Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği Çanakkale 
Devlet Hastanesi, Acil Servis, Çanakkale 

  

GiriĢ: Spontan pnömotoraks (pnx) tanısında ultrason (USG) direk grafilere göre daha değerli 
bir tanı aracıdır. Pnx tanısında altın standart tanı yöntemi ise bilgisayarlı tomografidir (BT). 

Biz vital bulguları, fizik muayenesi ve akciğer grafisi (PAAC) normal olan, ancak USG'de alt 
interkostal aralıklarda (ĠKA) pnx bulguları olan hastayı tartıĢmayı amaçladık. 
Olgu: 17 yaĢında 175 cm boylarında, zayıf, erkek hasta sol skapular bölgede ağrı ile Acil 
Servis'e (AS) baĢvurdu. Hasta belirgin bir göğüs ağrısı ve nefes darlığı tariflemedi. Muayene 
sırası beklerken ağrısının azaldığını söyledi. Vital bulguları normal olan hastanın fizik 
muayenesinde patolojik bulguya rastlanmadı. EKG normal sinüs ritmindeydi. PAAC grafisi 
normal olarak değerlendirildi, pnx hattı görülmedi. YatakbaĢı yapılan USG'de sol ön 2.-5. 

ĠKA'larda yapılan incelemede pnx bulgusu yoktu. Ancak sol 6. ĠKA'da USG'de plevral kayma 
hareketi yoktu ve M modda stratosfer bulgusu vardı (Resim 1). Kesin tanı amaçlı hastaya 
toraks BT çekildi. Sol AC'de sıvama tarzında pnx saptandı (Resim 2). Sonuç: Pnx tanısında 
yatakbaĢı USG oldukça yardımcı bir tanı aracıdır. USG incelemesinde alt ĠKA'lar da pnx 
açısından incelenmelidir. AS hekimleri yatakbaĢı USG konusunda kendi donanımlarını 
artırmalıdırlar. 
  

Anahtar Kelimeler: acil servis, pnömotoraks, yatakbaĢı USG 
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Resim 1: Sol AC pnx (stratosfer) USG görüntüsü 
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Resim 2: Sol AC pnx BT görüntüsü 
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[PB-B19] 

Warfarin Kullanımında Büyük Tehlike: Terapötik INR Aralığında Gerçekleşen 
Kardiyak Tamponad 

  

Murat Ersel, Senem Nebi, Yusuf Ali Altuncı, Selahattin Kıyan, Funda Karbek Akarca 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD, Ġzmir 
  

GiriĢ: Warfarin günümüzde koagülasyonun önlenmesi amacıyla sıklıkla kullanılmaktadır. 
Warfarin kullanan hastalarda INR monitorizasyonu çok kolay olmamaktadır. Bu nedenle INR 
değerlerinde artıĢa sekonder olarak çok sayıda hemoraji olgusu bildirilmiĢtir. Warfarin 
kullanımı nedeniyle INR değerlerinde artıĢ olan olgularda hemoperikardiyuma sekonder 

kardiyak tamponad çok seyrek olarak rapor edilmiĢtir. Bizim olgumuzda ise INR düzeyi 
normal olan hastamızda geliĢen hemoperikardiyuma sekonder kardiyak tamponad literatürde 
bir ilk olduğunu düĢünüyoruz.  
Olgu: YetmiĢ yaĢında iki hafta önce geçirdiği ateĢli enfeksiyon sonucunda atriyal fibrilasyon 
saptanan hasta warfarin kullanmaktaydı. Hasta acil servise 2 gündür Ģiddetlenen halsizlik 
yakınması ve göğüs ağrısı ile baĢvurdu. Hastanın vital bulguları Ģöyleydi; TA:123/82 mmHg, 

Nabız: 64/dk, %SatO2: %96, ateĢ: 36.0 C.  
Fizik muayenede sağ üst kadranda palpasyonla hafif ağrı yakınması dıĢında her Ģey normal 
olarak saptandı. Hastanın rektal bakısında normal gayta bulaĢı mevcuttu. Ortostatik HT 
mevcut değildi. Yapılan USG'de karaciğer komĢuluğunda sıvama serbest sıvı saptanması 
üzerine hastaya torakoabdominal bilgisayarlı tomografi çekildi. Tomografide bası bulgusu 
veren 4.5 cm ulaĢan tamponad saptandı. Bilateral akciğerlerde tamponada bağlı yetmezliğe 
sekonder olduğu düĢünülen plevral efüzyon ve batında asit mevcut idi. Hastanın 
hemoglbininde 3 hafta öncesine göre 13,8'den 11,7'ye gerileme olduğu görüldü, den ancak 
acil serviste kontrol değerde düĢme olmadı. Koroner yoğun bakım ünitesine yatırılan hastaya 
INR değerlerinin düzeltilmesi amacı ile 4 adet taze donmuĢ plazma verilmesine rağmen 
mevcut INR değeri 2.5'den 2.0'a ancak geriledi. Bu arada hastaya acil perikardiyosentez ve 
pig-tail kateter uygulaması yapılarak 1100 cc hematom boĢaltıldı. Devam eden destek tedavi 
ile düzelen hasta bir hafta sonra Ģifa ile taburcu edildi. Hastanın viral serolojisinde 
parainfluenza virüs saptandı.  
Sonuç: Warfarin sık kanama komplikasyonu yapmasına rağmen hemoperikardiyum seyrek 
bildirilmiĢ bir komplikasyondur. Normal INR değerlerinde bildirilen hemoperikardiyuma 

sekonder kardiyak tamponad olgusuna literatür taramamızda ulaĢamadık. Bu olgumuzda 
kanamanın zemininde hastaya warfarin baĢlanmasına neden olan atriyal fibrilasyonu 
tetikleyen olası hastanın viral serolojisinde daha sonra saptanan parainfluenza virus 

enfeksiyonuna sekonder silik perikardit tablosunun zemin oluĢturduğunu düĢünmekteyiz. 
  

Anahtar Kelimeler: warfarin, hemoperikardiyum, kardiyak tamponad, INR, parainfluenza 
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[PB-B20] 

MPV'nin Acilde ABY tanısı konulan ve Fistül Planlanan Hastalarda Tromboz 

Öngörüsü 

  

Kenan Ahmet Türkdoğan1, Oğuz Karahan2, Ahmet Kılıç3
, Mustafa Karabacak

4
, Orhan 

Akpınar5
 

1Bezmialem Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilimdalı 
2Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilimdalı 
3
Sivas Numune Devlet Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Bölümü 

4Isparta Devlet Hastanesi Kardiyoloji Bölümü 
5Isparta Devlet Hastanesi Acil Servis Bölümü 

  

Amaç: Acilde baĢta ABY olguları ve komplike kazalar olmak üzere tüm geniĢ lümenli damar 
yolu ihtiyaçlarında kateter kullanımı artmaktadır. Uzun dönemde fistül planlanan hastaların 
ilk kateteri acilde takılıp takibi ve tedavinin devamını planlayan Kalp Damar cerrahisi bölümü 
için tromboz ihtimali önemli kaygı oluĢturmaktadır. Biz bu çalıĢmada acilde kateter takılan 
hastalarda geliĢen trombozu MPV'nin öngörüsünü inceledik.  
Gereç-Yöntem: 01.07.2010 - 01.07.2012 tarihleri arasında acilimizde katater takılan ve 
sonrasında fistül planlanan 71 ABY hastası çalıĢmaya alındı. Antitrombotik ve antikoagulan 
ilaç kullanan 11 hasta ile ilk bir ay içinde tromboz geliĢen 14 hasta çalıĢma dıĢı bırakıldı. Ġlk 
bir ay içinde geliĢen trombozlar cerrrahi komplikasyon olarak düĢünüldü. 46 hasta 1-3 ayda 

tromboz geliĢen ve 1 yıl içinde tromboz geliĢmeyen hastalar olmak üzere ikiye ayrıldı. 
 

Bulgular: 46 hastanın 20'sinde tromboz gözlenirken 26'sında gözlenmedi. Tromboz gözlenen 
hastaların MPV değeri 9.20(±0,82) iken tromboz gözlenmeyen hastalarınki 7.75 (±0,94) idi. 
aralarındaki fark iststistiksel olarak anlamlı idi (p<0.001).Tromboz geliĢen hastaların hb,yaĢ 
wbc ve platelet ortalama değerleri sırasıyla 11.39(±2.12), 58.85(±13.36), 8.89(±3.10) idi. 
Tromboz geliĢmeyen hastaların ise sırasıyla 9.87(± 1.42), 61.34(± 15.10), 9.01(± 3.41) idi. 
YaĢ, wbc ve platelet arasında anlamlı fark yok idi (p>0,05). 

 

Sonuç: MPV değerinin yükselmesinin bir çok çalıĢmada tromboza eğilimi artırdığı 
gösterilmiĢtir. Biz bu çalıĢma ile kateter sonrası fistül düĢünülen ve MPV'si 9.20(±0,82) olan 
hastalarda koagulasyonun KVC ve Nefroloji önerisiyle düĢünülmesini vurgulamak istedik. 

  

Anahtar Kelimeler: acil servis, kateter, fistül trombozu 
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fistül sonrası tromboz gelişmeyen hastaların MPV değeri 

 
 

 

fistül trombozu gelişen hastalarda MPV değeri 
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[PB-B21] 

Munchausen By Proxy sendromu 

  

BarıĢ Alper, Mehmet Özgür Erdoğan, Harun Ayhan, ġahin Çolak, Abdullah Ġbrahim 

HaydarpaĢa Numune Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Ġstanbul 
  

GiriĢ:  
Adini savas sonrasi abartili hikayeler anlatmasiyla ünlenen baron Karl Fredrich von 
Munchausen”den alan hastalik ilk kez Asher tarafindan tanimlanarak 1951 yilinda literature 

girmisdir.Kisi hasta olarak kabul edilmek ister ve bilerek,isteyerek bir cok hastaligin klinik 

görünümünü taklit eder.Farkli hastanelerin farkli kliniklerinde defalarca hospitalize 
edilmis,gereksiz ileri tetkikler yapilmis,gereksiz tedaviler almis ve hatta opere dahi 

edilmislerdir.Ileri formlarinda farkli isimler kullanarak farkli sehirlerde,farkli ülkelerde 
hastane basvurulari bulunmaktadir.Terk edilmislik,kötüye kullanim,ihmal hikayelerindei ortak 

noktalardir.Hastaneleri sevgi ve sevkat gördükleri yer kabul etmelerine ragmen cogu kez 
memnuniyetsiz ve kavga ederek ayrilirlar.Tani konulmasi güc oldugundan toplumda ne 
siklikla görüldügüne dair yeterince calisma yoktur. 
Olgu: Acil sevise kanli idrar ve halsizlik nedeniyle basvuran 32 yasindaki bayan hasta”nin 
tetkiklerinde hemograminda Hb:6,03; Htc:12,5;Wbc:1,86; Plt:66,8 ve diger bircok 

parametreleri ölcülememis bulundu (Resim 1).Tit:slime eritrosit görülen hastanin fizik 
muaynesinde herhangibir özellik tesbit edilemedi.Akciger grafisi normal sinirlarda,rectal 

tusesi normal gaita ve nazogastrik sondasi temiz görüldü.Acil kan transfüzyonu icin hazirlik 
yapilan hastanin sisitemdeki eski tetkikleri incelenirken sonuclarin anormal oldugu ve bazi 

numunelerin calisilamadigi fark edildi.Bu yüzden hastadan kontrol hemogram alindi ve 
personelle labaratuvara gönderildi Yeni sonuclarda Hb:13,2;Htc:40,3;Wbc:3,82;Plt:142 
sonuclar alinmasi üzerine hastaya numunelerle oynayip oynamadigi soruldu (Resim 2). Bu 
soru karsisinda hasta acil hekimine bağırarak acil servisi hizlica terk etti. 
Sonuç: Munchausen sendromu acil servis hekimleri tarafindan iyi bilinmesi gereken, 
atlandiginda gereksiz bircok tetkik ve cerrahi girisimlere kadar varabilecek bir yapay 

bozukluktur.Bu tür hastalarla karsilasildiginda mutlaka sisteme not düsülmeli ve bu sekilde 
diger hekimler de uyarilmalidir. 

  

Anahtar Kelimeler: Münchausen, transfüzyon, anemi 
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Resim 1 

 
Hastanın dilüe ettiği geliş tamkan sonucu 

Resim 2 
 

 
Hastanın ikinci kez alınan ve hasta ulaşımına izin verilmeyen ikinci tamkan tetkiki 
 



 

9. Türkiye A il Tıp Ko gresi -6 Eki   Eskişehir    
 

79 

 

[PB-C01] 

Wellens' sendromu: Tehlikenin farkında mısınız? 

  

Yalman Eyinç1, Serdar Özdemir1, Aslı Bahar Uçar1
, Yasin Metiner

1, Halil AlıĢkan1
, Hasan 

Demir
1
, Muhammed Keskin

2
 

1Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Ġstanbul 
2Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Kardiyoloji, 
Ġstanbul 
  

Giriş: Wellens‟ sendromu ilk olarak Hein J. J. Wellens ve arkadaĢları tarafından 1982‟de 
unstabil anjinası olan bir grup hastanın alt grubu olarak tanımlanmıĢtır. 
Hastaların EKG çekildiğinde göğüs ağrısı olma zorunluluğu yoktur ve minimal kardiyak 
enzim yüksekliğiyle veya enzim yüksekliği olmadan presente olabilirler. 
Diagnostik kriterleri aĢağıda sıralanan sendromun 2 tipi vardır. 
• T negatiflikleri daha çok V2 ve V3, daha az sıklıkla da V1-4‟te görülür, V1-6 arasında 
görülmesi ise çok daha nadirdir. 
• EKG‟deki T negatiflikleri 2 Ģekilde görülebilir:  
1-Derin ve simetrik negatif T dalgaları (görece daha sıktır.) 
2-Bifazik T dalgaları (daha az görülen türüdür.) 
• ST yüksekliği ya yoktur ya da 1mm‟den azdır 
• Q dalgası yoktur. 
• Anteriorda R progresyonu normal olarak devam etmektedir. 
 

Olgu: 63 yaĢında kadın hasta acil servise 2 günlük göğüs orta hatta lokalize ağrıyla baĢvurdu. 
Kola ve sırta yayılımı yoktu, mekanik karakterde bir ağrı tarifliyordu. Hasta 2 gündür artan 
efor dispnesi tarifliyordu. Bilinen DM tip 2 ve HT‟si olan hastanın, geliĢ fizik muayenesinde 
özellik olmayıp, BUN:26 ve Kr:1.28 ve geliĢinde alınan EKG‟si Ģekil 1‟deki gibidir. 
Hasta‟nın EKG‟si Wellens‟ sendromu olarak değerlendirilmiĢ olup, troponin I: 1.28 gelmiĢtir 
(0-0.04). 

Hasta Kardiyoloji hastanesine Wellens‟ sendromu ön tanısıyla sevk edilmiĢ olup yapılan 
anjiyosunda LAD‟de kritik stenoz(ġekil 2), RCA ve Cx‟te de stenoz tespit edilmiĢ ve hastaya 
CABG yapılmıĢtır. 
 

Sonuç: Wellens‟ EKG‟sini bilmek, Anterior MI geçiren ve geçirme riski olan hastaları 
baĢvuru esnasında tanımak açısından önemlidir. Bu hastalara Efor testi yapmamak ve 
doğrudan koroner anjiyografi yapmak gereklidir.  

Tip A: T dalgaları derin ve simetrik olarak tersine dönmüĢ olabilir. 
Tip B: BaĢında pozitif sapmaya ve sonunda negatif sapmaya sahip bifazik T dalgaları vardır.  
Bu EKG paterni LAD‟de kritik stenoz için yüksek özgünlüğe sahiptir. 
  

Anahtar Kelimeler: Acil Servis, Göğüs ağrısı, LAD, Wellens‟ Sendromu 
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Hastanın geliş EKG'si 

 
 

 

Hastanın yapılan anjiyografisinden bir görüntü 

 
LAD'deki darlık okla gösterilmiştir. 
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[PB-C02] 

Penetran Toraks Travmasına Eşlik Eden Künt Aort Diseksiyonu Olgu Sunumu 

  

Onur Hakoğlu, Burak Bekgöz, Muhammet Enes Durak, Ayfer KeleĢ 

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Ankara 

  

GiriĢ: Travmatik torasik aort diseksiyonu(TTAD) oldukça mortal olmasının yanında acil 
servislerde nadiren karĢılaĢılan bir patolojidir. Bu durumun nedenlerinden biri kurbanların 
çoğunun olay yerinde yaĢamını kaybetmesi ve acil servise baĢvurma Ģansı 
yakalayamamasıdır. Acil servise baĢvurabilen ve erken dönemde tanı alarak cerrahi operasyon 
geçiren hastalarda yaĢama Ģansının yüzde seksen beĢe kadar çıktığı bildirilmektedir. 
TTAD en sık isthmus ve inen aortada gerçekleĢmektedir(%90.7). Künt toraks travmasına 
bağlı geliĢen aort diseksiyonlarında eĢlik eden en sık abdominal organ patolojisi karaciğer 
yaralanmasıdır(%48.8). 
Bu olgu sunumunda büyük baĢ hayvan tarafından saldırıya uğrayan ve inen aortunda 
travmatik diseksiyon geliĢen 45 yaĢında bir erkek olgudan bahsedilmektedir. 
 

Olgu: 45 yaĢında erkek hasta baĢvurudan kısa bir süre önce büyük baĢ bir hayvan tarafından 
boynuzlandığını ve duvara sıkıĢtırıldığını belirtti. Yapılan fizik muayenesinde hastada boynuz 
ile darbe alan bölgede penetran yaralanma ve solda yelken göğüs saptandı. Çekilen akciğer 
grafisinde hemotoraks saptanması üzerine hastaya tüp torakostomi uygulandı. Hemen 
ardından torakoabdominal bilgisayarlı tomografi(BT) çekilen hastada sol 2-3-4-5-6 kotlarda 

deplase fraktürler, aynı seviyede sternumda deplase fraktür, aynı seviyede toraks ön duvarında 
defekt ve defektten bir miktar hernie olan sol akciğer, hemopnömotoraks ve inen aortada kısa 
bir segmentte fleb ve karaciğer segment 6‟da laserasyon görüntüsü izlendiği raporlandı. 
Kalp ve damar cerrahisi ile konsulte edilen hasta acil operasyona alındı. Operasyonda 
intratorasik kemik parçaları çıkarıldı. Aorta müdahale edilmedi ve daha sonra giriĢimsel 
radyoloji tarafından greft uygulandı.  
BaĢlangıçta boynuz darbesi ve cilt defekti nedeniyle penetran aort yaralanması 
düĢünülmüĢtür. Daha sonra çekilen toraks BT‟de diseksiyonun yeri ile cilt defekti ve defektin 

yönelimi hastanın duvar ile hayvanın arasına sıkıĢması neticesinde oluĢan künt travmaya bağlı 
gerçekleĢtiği sonucuna varılmıĢtır. 
 

Sonuç: Büyük baĢ hayvanlar tarafıdan saldırıya uğrama ülkemizde zaman zaman sık 
karĢılaĢılan bir durumdur. Bu yaralanmaların yüksek enerjili travmalara neden olabileceği 
unutulmamalıdır. Cilt defekti ile oluĢturduğu patoloji korelasyon göstermeyebilir. Bu nedenle 
bu tarz travmalarda anamnezde bahsedilmese bile künt travma ve oluĢabilecek ciddi 
patolojiler akılda tutulmalıdır. 
  

Anahtar Kelimeler: aort diseksiyonu, toraks travması, travma 
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Penetran Toraks Travması Bilgisayarlı Tomografi Kesiti 

 
Penetran yaralanmaya bağlı cilt defektine herniye olan akciğer görüntüsü 

 

 

Künt Aort Diseksiyonu Bilgisayarlı Tomografi Kesiti 

 
İnen aortada oluşan diseksiyon görüntüsü 
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[PB-C03] 

Renal arter embolisi 

  

Özlem Bilir, Gökhan Ersunan, Kamil Kayayurt, Özcan YavaĢi 
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı 
  

GĠRĠġ: Tromboembolik renal arter tıkanıklığı, çoğu zaman geri dönüĢümsüz renal infakt 
meydana geldikten sonra konulan ciddi bir klinik tablodur. Etyoloji de travma yanı sıra atriyal 
fibrilasyon gibi kardiyak aritmilerle iliĢkilidir. Burada atriyal fibrilasyonu olan ve sağ yan 
ağrısı ile acil kliniğimize baĢvuran bir renal arter embolisi olgusunu sunmaktayız.  
Olgu: 79 yaĢında bayan hasta, yakınları tarafından kliniğimize ateĢ ve karın ağrısı nedeniyle 
getirildi. Hastanın karın ağrısı orta hattan baĢlayıp batın sağ üst ve yan kadrana lokalize 
olmuĢ. 24 saat önce baĢlayan ağrıya ateĢ, bulantı ve kusma eĢlik ediyormuĢ. Soy geçmiĢinde 
özellik olmayıp öz geçmiĢinde hipertansiyon, konjestif kalp yetmezliği ve 7 yıl önce 
geçirilmiĢ iskemik stroke öyküsü mevcuttu. Vital bulguları, TA: 100/60 mmhg, Nabız: 80/dk, 
AteĢ: 36.4 C Fizik muayenede; kalp sesleri dinlemekle aritmik, bilateral akciğer alt zonlarda 
krepitan ralleri mevcut olup ekspiryum uzamıĢtı. Batın muayenesinde barsak sesleri 
normokinetik ve batın sağ üst kadranda palpasyonla hassasiyeti mevcuttu. Hastanın çekilen 
EKG‟sinde atriyal fibrilasyonu gözlenmekteydi. Hastanın çalıĢılan tetkiklerinde, Wbc. 25800, 
hemoglobini 12.8, BUN 60, kreatinin 1.38, TĠT‟de hematüri ve proteinüri dıĢında 
tetkiklerinde özelliliğe rastlanmadı. Hastanın batın USG‟sinde patolojik bulguya 
rastlanılmaması üzerine mezenter arter embolisi düĢünülen hastaya BT angio planlandı. 
Çekilen BT angioda hastanın sağ böbrekte infakt alanına rastlanılması nedeniyle hastada renal 
arter embolisi olarak değerlendirildi ve antikoagülan tedavi planlanarak Nefroloji kliniğinde 
interne edildi.  

Sonuç: Renal arter embolisi özellikle risk faktörleri olan hastalarda ön tanılar içersinde 
düĢünülmesi gereken acil tıbbi durumlardan biridir. 
  

Anahtar Kelimeler: Renal Arter Embolisi, karın ağrısı, geriatri 
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[PB-C04] 

Akut bizmut zehirlenmesi: Olgu sunumu 

  

Selim Genç, Macit Aydın, Kemal Aydın, Ömer Faruk Demir, Fatih Büyükcam 

DıĢkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Acil Servis, Ankara 

  

GiriĢ: Bizmut mide ve duodenal ülserin tedavisinde yardımcı olarak kullanılan bir ilaçtır. 
Bizmut zehirlenmesi nadir olarak görülen fakat hayatı tehdit eden tablolara neden olabilen bir 
durumdur. Klinik bulgular bulantı, kusma, ishal, deri döküntüleri gibi hafif bulgulardan 
karaciğer yetmezliği, methemoglobinemi, böbrek yetmezliği, ensefalopati, nöbet, deliryum 
gibi daha ağır bulgulara kadar değiĢkenlik gösterebilir. Kan bizmut düzeyinin < 5 mcgr/dL 
olduğunda zehirlenmenin ağır bulgularının görülme sıklığı oldukça nadirdir. Bu makalede acil 
servise bilinç bozukluğu yakınması ile getirilen bizmut zehirlenmesi olan olgu sunuldu. 

 

Olgu: 24 yaĢında bayan hasta bilinç bozukluğu Ģikayeti ile acil servise getirildi. Öyküsünden 
acil servise baĢvurudan iki saat önce öz kıyım amaçlı, kollaidal bizmut subsitrat içeren 
tabletlerden toplam 15 gram aldığı öğrenildi. BaĢvuruda vital bulguları stabil idi. Yapılan 
muayenesinde bilinç uykuya eğilimli idi. Hastada konsantrasyon güçlüğü ve ataksi mevcut 
idi. Diğer fizik muayene ve labaratuvar bulguları normal idi. Hastaya acil serviste mide lavajı 
yapılıp aktif kömür verildikten sonra acil gözlem odasına alındı. Takibinin 12. saatinde 
bulantı, kusma, diyare, kol ve bacaklarda dermatit gözlendi. Bilinç bozukluğunun artması 
üzerine 3 mg/kg dozunda dimerkaprol baĢlandı. Birinci günde kan bizmut düzeyi 1.4 mcgr/ 

dL saptanması üzerine dimerkaprol kesildi. Ġkinci gününde hastanın Ģikayetleri geriledi. 
Dördüncü günde yapılan fizik muayene ve klinik bulgular tamamen normal olması üzerine 
taburcu edildi.  

 

Sonuç: Bizmut zehirlenmesinin tedavisinde zehirlenmenin bulguları ile kan bizmut düzeyi 
ölçümü önemli faktörlerdir. Ağır zehirlenme bulguları gösteren ve kan bizmut düzeyi 5 
mcgr/dL üzerinde olan olgularda Ģelasyon tedavisi baĢlanması gerektiğini düĢünmekteyiz. 
  

Anahtar Kelimeler: bizmut zehirlenmesi, kan bizmut düzeyi, Ģelasyon tedavisi 
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[PB-C05] 

Spontan pnömotoraksta tanı ve tedavi yöntemleri: 206 Olgunun değerlendirilmesi 
  

Miktat Arif Haberal
1, Kerim Tülüce1

, Özcan YavaĢi2
, Kamil Kayayurt

2, Özlem Bilir2, Gökhan 
Ersunan

2
, Murat Civan

3
 

1
Rize Devlet Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Rize 

2Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rize Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Acil Tıp Anabilim 
Dalı, Rize 
3Rize Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Rize 

  

Amaç: Spontan pnömotoraks (SP) intraplevral boĢlukta hava toplanmasına sekonder olarak 
geliĢen akciğer kollapsıdır. Tanı klinik ve radyolojik olarak konulur. ÇalıĢmamızda 
pnömotoraksta uygulanan tedavi seçeneklerini literatür bilgileri eĢliğinde tartıĢtık. Ayrıca 
takip ettiğimiz hastalarda tedavi süresini uzatan etkenleri paylaĢmak istedik. 
Gereç-Yöntem: 2005-2013 yılları arasında acil servisten SP tanısıyla yatırılıp takip edilen 206 
olgu geriye dönük olarak incelendi. ÇalıĢmamıza bütün SP olguları dahil edildi. Olgularda 
yaĢ, cinsiyet, ikincil hastalıklar, Ģikayetleri, uygulanan tedavi yöntemleri ve takipte tedavi 
süresini uzatan etkenler değerlendirildi. 
Bulgular: Yüzyirmi olgu (%58.2) primer spontan pnömotoraks (PSP), 86 olgu (%41.8) 
sekonder spontan pnömotoraks (SSP) idi. 131 (%63.5) sağ pnömotoraks, 75 (%36.5) sol 

pnömotoraks mevcuttu. Olguların 191 (%92.4) tanesine ilk tedavi olarak tüp torakostomisi 
uygulandı. Takiplerde hava kaçağının uzaması ve akciğerin ekspanse olmaması nedeni ile 15 
(%7.8) tanesine bül ve/veya bleb eksizyonu, 3 (%1.5) tanesine wedge rezeksiyonu, 10 (%5.2) 

tanesine plöredez iĢlemleri uygulandı.  
Sonuç: SP tedavisinde amaç akciğeri ekspanse etmek ve nüksleri engellemektir. Tedavide tüp 
torakostomisinin baĢarı oranı yüksek olup baĢarısız olunan olgularda torakotomiye kadar 
giden çeĢitli cerrahi giriĢimler yapılmaktadır. Uygulanan tedavinin baĢarısında iĢlemin kendisi 
kadar hastanın eforu ve göğüs tüpü sistemi de rol oynar. 
  

Anahtar Kelimeler: plöredez, spontan pnömotoraks, tüp torakostomi 
 

 
Tablo 1 

 
Sayı Yüzde 

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı 42 49 

Tüberküloz 14 16 

Pnömoni 12 14 

Astım 8 9.4 

Akciğere metastaz 5 5.9 

Akciğer kanseri 3 3.4 

Ġnterstisyel akciğer hastalığı 2 2.3 

Toplam 86 100 

Sekonder pnömotoraksa neden olan hastalıklar 
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[PB-C06] 

Hedera Bağımlı Kontakt Dermatit 
  

Özgür Dikme, Özlem Dikme, Hakan Topaçoğlu 

Ġstanbul Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Ġstanbul 
  

GiriĢ: Yunanca Phyton (Bitki) ile Therapeia (Tedavi) kelimelerinden oluĢan fitoterapi, 
hastalıkların taze veya kurutulmuĢ bitkiler ve onların doğal ekstreleri ile tedavi edilmesi 

yöntemine verilen addır. Herbalizm ise bitki ve bitki özlerinin kullanımına dayalı modern tıp 
dıĢında kalan bir geleneksel tedavi yöntemidir. Geleneksel tedavi yöntemleri veya halk 
hekimliği, doktorluk mesleği dıĢında kiĢiler tarafından icra edilir. Araliaceae ailesinden, 
orman ya da duvar sarmaĢığı olarakta adlandırılan hedera cinsine ait 15 kadar bitki türü 
mevcuttur. Bitki Avrupa, Kuzey Afrika ve Asya'ya özgü olmasına rağmen günümüzde diğer 
birçok ülkede görülebilmekte ve yetiĢtirilmektedir. Sedatif, antispazmodik, hipnotik, diüretik, 
sekretolitik ve ekspektoran etkileri vardır. Öksürük, soğuk algınlığı ve bronĢitte kullanılır. 
Meyvelerinin zehirli olduğu düĢünüldüğünden yaprakları kurutulduktan sonra sarılarak ya da 
çay Ģeklinde içilerek kullanılır.  
Ülkemizin birçok bölgesinde özellikle ağrı Ģikayetinin tedavisi için bitkiler yaygın olarak 
kullanılmaktadır. Ek olarak değiĢik yiyecek ve içeceklerin kozmetik amaçlı kullanımı insanlar 
arasında artıĢ göstermektedir. 
Olgu: 42 yaĢında erkek hasta ayakta ağrı, ĢiĢlik ve kızarıklık Ģikayetleriyle acil servise 
baĢvurdu. Anamnezinde 2-3 saat kadar öncesinde ayak baĢparmağı ağrısını gidermek 
amacıyla kurutulmuĢ sarmaĢık yapraklarını ayağına sardığı öğrenildi. Vital parametleri 
normal olarak değerlendirildi. ÖzgeçmiĢinde ve soygeçmiĢinde özellik saptanmadı. Fizik 
muayenesinde sol ayak parmaklarında maserayonla birlikte özellikle birinci parmakta büllerin 
eĢlik ettiği, yer yer eritemli zeminde ĢiĢlik ve ödem saptandı. Diğer fizik muayenesi olağan 
olarak değerlendirildi. IV H1, H2 reseptör blokeri ve steroid tedavisi baĢlanan gözleminin 8. 
saatinde yakınmalarının gerilemesi sonucunda taburcu edildi. 
Sonuç: Medikal ve kozmetik amaçlı alternatif tedavi metotlarının kullanımı gün geçtikçe 
artmaktadır. Ancak lokal ve sistemik ciddi yan etkilerinden dolayı acil servise baĢvuran olası 
alerjik reaksiyon hastalarında herbalizm mutlaka akılda bulundurulmalıdır. 
  

Anahtar Kelimeler: acil servis, hedera, kontakt dermatit 
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Hedera yaprak ve çiçeği 
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Hederaya Bağlı Kontakt Dermatit 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

9. Türkiye A il Tıp Ko gresi -6 Eki   Eskişehir    
 

89 

 

[PB-C07] 

Maksillo Fasial Çökme Kırıklı Hastada Oluşan Yaygın Cilt Altı Amfizem ve 
Pnömomediastinum 

  

Aytekin Sağlam, Caner Çelik, Mustafa BaĢtürk, Sezgin Sarıkaya 

Bağcılar Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Ġstanbul 
  

GiriĢ: Yaygın cilt ve cilt altı amfizem ve pnömomediastinum; çoğunlukla travmaya bağlı 
olmak üzere giriĢimsel nedenlerle ve spontan da oluĢabilir. Major travma sonrası 
pnömotoraks ve hemotoraks gibi hayati riski yüksek acil durumlara eĢlik eden minör yayılım 
gösteren cilt ve cilt altı amfizem olabileceği gibi, minör travmalara bağlı yaygın dağılım 
gösteren cilt altı amfizem de olabilir. 
Bu olgu sunumunda yüze gelen darbe sonrası maksiller çökme kırığı ve zigoma kırığı sonrası 
yüz, boyun, sağ omuz ve mediastene yayılan yaygın cilt, cilt altı amfizem ve 
pnömomediastinum geliĢen 22 yaĢında kadın hastayı sunduk. 
Olgu: 22 yaĢında kadın hasta, yaklaĢık 2 hafta önce yüze darbe gelmesi sonrası yüzün sağ 
yarısında ağrı Ģikayetiyle acil servise baĢvurdu. Yapılan muayenesinde palpasyonla sağ orbita 
çevresi ve yüzün sağ tarafından baĢlayan, boyuna, sağ omuza, göğüs ve sırta doğru devam 
eden yaygın krepitasyon saptandı. Vital bulguları normal olan hastanın çekilen Maksillofasyal 
BT‟sinde Sağ maksiller sinüs ön ve lateral duvarında deplase fraktür hattı, sağda zigomatik 
arkta deplase fraktür hatları ve bu bölgede cilt altında hava dansiteleri saptandı. Toraks 
BT‟sinde sağ göğüs duvarı anterior ve posteriorda, boyun anterior ve lateral kesimde, trakea 
ve mediastende serbest hava imajları (pnömomediastinum) mevcuttu. Hasta plastik ve 
rekonstrüktif cerrahiye konsülte edildi. Deplase kırık hatlarının yapılan cerrahi redüksiyonu 
sonrası hasta kontrole çağrıldı. 10 gün sonra yapılan kontrol muayenesinde fizik bulguları ve 
çekilen kontrol toraks ve maksillofasyal BT‟sinde radyolojik bulguları düzelen hasta Ģifa ile 
taburcu edildi. 

Sonuç: Yaygın cilt ve ciltaltı amfizem ve pnömomediastenum da ölümcül nedenleri 
(Pnömotoraks, özefagüs perforasyonu vb) öncelikle ekarte etmek gerektiği gibi yüz 
yaralanmaları sonrası mediastene kadar inen yaygın hava kabarcıkları oluĢabileceğini de göz 
önünde bulundurmak gerekmektedir. 
  

Anahtar Kelimeler: amfizem, maksillofasyal kırık, pnömomediastinum 
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Resim 2 

 
Sağ göğüs duvarı ön ve arkada, trakea ve mediastende serbest hava imajları. 
 

 

Resim-1 

 
Maxiller fraktür hatları ve cilt altı hava imajları 
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[PB-C08] 

Ultrasonografi ile Endotrakeal Entubasyon Başarısının Tespiti 
  

Ümit Kaldırım, Salim Kemal Tuncer 

Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Ankara 

  

GiriĢ: Ġleri havayolu gerekli olgularda endotrakeal entübasyon iĢlem baĢarısının tespiti için 
akciğer seslerini dinleme, end–tidal CO2 (ETCO2) miktarı ölçümü gibi çeĢitli yöntemler 
kullanılmaktadır. Entübe edilmiĢ olgularda ultrasonografi kullanılarak plevral kaymanın (lung 
sliding) görülmesi de endotrakeal entübasyon teyidi için kullanılabilecek yöntemler arasında 
sayılabilir. Fakat çeĢitli nedenlerden dolayı bu uygulama hatalı değerlendirmelere sebep 
olabilmektedir.  

 

Olgu: Araç içi trafik kazası nedeniyle arrest olan bir olgu acil servise getirildi. Endotrakeal 
tüp ile entübe edildi. Balon maske ile havalandırılmasına rağmen hastanın akciğer sesleri 
istenilen kalitede duyulamadı. Ultrasonografi (lineer prop) kullanılarak plevral kayma 

görülmeye çalıĢıldı. Kısmen plevral kayma görülmesine rağmen end–tidal CO2 miktarı 
entübasyonu teyit etmedi. Hasta ekstübe edildi. Yeniden entübasyon yapıldı. Dinleme ile her 
iki akciğerin havalandığı değerlendirildi. End–tidal CO2 değeri endotrakeal entübasyonu teyit 
etti. Ultrasonografi ile yapılan kontrolde balon maske ile hasta havalandırıldığı zaman plevral 
kaymanın olduğu görüldü. Hastaya eĢ zamanlı kardiyopulmoner resussitasyon uygulandı. 
Normal sinüs ritmi olan olgunun çekilen toraks tomografisinde pnömotoraks yoktu. Hasta 
ileri tetkik ve tedavi için yoğun bakım kliniğine yatırıldı 
 

Sonuç: Ġleri hava yolu gerekli olgularda endotrakeal entübasyon teyidi ultrasonografide 
plevral kayma hareketinin görülmesi ile yapılabilir. Fakat bizim olgumuzda olduğu gibi 
özefageal entübasyon yapılmıĢ olgularda, plevral kayma yanlıĢ pozitifliğe neden olabilir. Bu 
durum mide içindeki hava artıĢının, toraksa yapabileceği basınç nedeniyle olabilir. Ayrıca 
travmalı olgularda pnömotoraks geliĢmiĢse endotrakeal entübasyon teyidi için ultrasonografi 
de plevral kayma olmaması endotrakeal entubasyon tespitinde, yanlıĢ negatifliğe neden 
olabilir. 

  

Anahtar Kelimeler: Ulatrasonografi, Endotrakeal Entubasyon, Plevral Kayma 
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[PB-C09] 

Ağaçtan düşme vakalarında kaza yönetimi 
  

Yusuf Yürümez1
, GülĢen ÇığĢar2, ġahin Kahramanca3, Yücel Yavuz4

 
1Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Sakarya 
2Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Kars 
3
Kars Devlet Hastanesi Genel Cerrahi, Kars 

4Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Samsun 

  

Amaç: Yüksekten düĢmenin mevsimsel sebeplerinden sorumlu olan ağaçtan düĢme sonucu 
görülen yaralanmalar, morbidite, mortalite oranları yüksek bir halk sağlığı sorunudur. 
ÇalıĢmamızda sıklıkla meyve toplama sezonlarında gerçekleĢen ağaçtan düĢme vakalarına 
değinerek, morbidite ve mortaliteyi etkileyen faktörleri, kazaların hasta ve sosyal kurumlara 
maliyetlerini, kaza anında yapılması gerekenleri, dahada önemlisi, kazaların oluĢmadan önce 
engellenmesine yönelik koruyucu önlemleri tartıĢmayı amaçladık.  
 

Gereç-Yöntem: Hastanemiz acil servisine Nisan 2008 – Ekim 2010 tarihleri arasında ağaçtan 
düĢme nedeni ile baĢvuran hastaların dosya kayıtları retrospektif olarak taranmıĢtır. Hastaların 
yaĢ, cinsiyet, transport yöntemleri, Injury severety skorları (ISS), taburculuk Ģekilleri, 
hastanede kalıĢ süreleri ve hastane masraflarına ait bilgiler toplandı. Maliyet ve prognoz ile 
yaĢ, cinsiyet, ISS ve transport yöntemleri arasındaki iliĢki incelenmiĢtir.  
 

Bulgular: ÇalıĢmaya alınan hastaların yaĢ ortalaması 46.45±20.56 idi. Hastalardaki 
kadın/erkek oranı 21/34 idi. Kazalar sıklıkla temmuz ve ekim aylarında idi. Hastaların acile 
geliĢ Ģekilleri incelendiğinde; hastalar %43.64‟lük oranla ambulans ile, %36.36‟sı kendi 
imkanları ile acile gelirken, %20‟sinin nasıl geldiği bilinmemekteydi. Acil servise ambulansla 
gelen kiĢilerin %75‟i servisten taburcu edilip hastane masrafları daha yüksek iken, 
kendiliğinden gelen kiĢilerin %70‟i ayakta tedavi edilmiĢ olup masrafları daha düĢük idi. ISS 
değerleri <25 olan hastalar ile ĠSS değeri >25 olan hastaların taburcu olma kriterleri ve 
hastane masrafları karĢılaĢtırıldığında ISS<25 olan hastalar ayaktan ve servisten taburcu 
olurken hastane masrafları daha düĢük, ĠSS değeri >25 olan hastaların tamamında 
hospitalizasyon gerekti ve ex olan 2 hasta bu gruba dahil olup masraflar daha yüksekti.  
 

Sonuç: Ağaçtan düĢmeye bağlı kazalar, morbidite ve mortalite oranları; kazanın gerçekleĢtiği 
yerleĢim yeri, yükseklik, transport Ģekli, alınan koruyucu önlemler gibi birçok faktöre bağlı 
tipte yaralanmalardır. Esas olan, özellikle meyve toplama sezonlarında görülen ağaçtan düĢme 
vakalarını engelleme yolunda birtakım giriĢimlerde bulunmaktadır. ÇalıĢtırılacak iĢçilerin yaĢ 
aralığının uygunluğun sağlanması, düĢmeyi engelleyici bağlama ipi ve emniyet halkası 
kullanımı ve kaza sonrası transport esnasında profesyonel yardım alınması, hem kazaların 
gerçekleĢmesini, hemde mortalite ve morbidite oranlarını azaltacaktır. 
  

Anahtar Kelimeler: Ağaçtan düĢme, Ġnjury severity score, maliyet, prognoz 

 

 

 

 

 
Maliyet ve taburculuk şekilleri ile ilgili istatistiksel veriler 
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Kriterler 
 

Maliyet 
 

Taburculuk 

Ģekli    

  
Tutar (TL) 

p 

değeri Ayaktan Servisten 
Ex 

olmuĢ 
p değeri 

Injury 

Severity 

Score(ISS) 

ISS<25 1338.6±3111.7 p:0.002 24 17 0 p<0.001 

 
ISS>25 3624.0±7034.6 

 
0 12 2 

 
Hastaneye 

GeliĢ ġekli 
Ambulans 

ile 
2859.3±5692.4 p:0.041 4 18 2 p:0.004 

 

Kendi 

Ġmkanları ile 
1328.3±3700.9 

 
14 6 0 

 

 
Bilinmiyor 948.1±2025.9 

 
6 5 0 

 
YaĢ <40 yaĢ 533.5±887.4 p:0.055 9 9 0 p:0.359 

 
>40 yaĢ 2594.9±5323.7 

 
15 20 2 

 
Cinsiyet Kadın 508.4±1063.7 p:0.007 12 8 1 p:0.201 

 
Erkek 2792.4±5490.4 

 
12 21 1 

 
Konsültan hekimler tarafından konulan tanılar 

TANI FREKANS YÜZDESĠ 
Kot/Vertebra fraktürü,Plörezi,Akciğer kontüzyonu,Pnömotoraks, 10 %18.18 

YumuĢak Doku Travması 11 %20 

Vertebra farktürü 10 %18.18 

Ġschium pubis kol kırığı 2 %3.64 

Dalak Yaralanması 1 %1.82 

Femur Fraktürü 3 %5.45 

Tibia Fraktürü 2 %3.64 

Humerus,Radius,Ulna Kırığı 5 %9.1 

Karaciğer Rüptürü 1 %1.82 

Yüz Yaralanması 2 %3.64 

Kafa Travması 2 %3.64 

Toraks ve Kafa Travması 1 %1.82 

Kafa Kaidesi Fraktürü ve Pnömosefali 1 %1.82 

Ürogenital Yaralanma 1 %1.82 

Klavikula Fraktürü 1 %1.82 

Maksillofasyal travma ve alt ektremite dislokasyonu 1 %1.82 

Acetabulum ayrıĢması 1 %1.82 

Toplam 55 %100 



 

9. Türkiye A il Tıp Ko gresi -6 Eki   Eskişehir    
 

94 

 

[PB-C10] 

Acil serviste nadir bir senkop nedeni: Sol commun iliac arter anevrizma rüptürü 

  

Veysi Eryiğit1
, Mehmet Can Girgin

1, Yavuz Arslanoğlu2
, Ayhan Umay

3, YoldaĢ DemirtaĢ4
, 

Yasin Mahsanlar
5, Serbülent Aydın6

 
1Bingöl Devlet Hastanesi, Acil Servis, Bingöl 
2Bingöl Devlet Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahi Servisi, Bingöl 
3Bingöl Devlet Hastanesi, Radyoloji Servisi, Bingöl 
4Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Ġstanbul 
5Batman Bölge Devlet Hastanesi, Acil Servis, Batman 
6Bingöl Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Servisi, Bingöl 
  

GiriĢ: EĢlik eden aort anevrizması olmaksızın izole iliyak arter anevrizması (ĠAA) nadir 
görülür.ĠAA daha çok ana iliyak arterlerde görülür ve bu anevrizmaların yaklaĢık %50‟si 
bilateraldir. ĠAA, tüm anevrizmal hastalıkların %0.4-1.9‟ unu oluĢturmakta ve görülme sıklığı 
ise %0.03 olarak belirtilmektedir. 

Olgu: YetmiĢ yaĢında,bilinen kardiak ritm bozukluğu,diabetes mellitus ve hipertansiyon 
tanıları olan bayan hasta ilk kez olduğunu ifade ettiği senkop Ģikayeti nedeni ile ilçe devlet 
hastanesine baĢvuruyor. Yapılan nörolojik muayene esnasında bir kez daha senkop geçiren 
hasta senkop ve kafa travması sebebi ile kliniğimize sevk edildi.Klinik baĢvuruda TA:100/60 
mmHg ve nbz:90 v/dk olan hastanın yapılan fizik muayenesinde patolojik özellik 
saptanmadı.Kan Ģekeri:104 mg/dl,EKG:Atrial Fibrilasyon(ventriküler hız:90v/dk), RT:normal 
gaita bulaĢı olarak saptandı.sağ-sol TA farkı bulunmayan,periferik nabız defisiti olmayan 
hastanın sırasıyla tam kan sayımı,biyokimya,kardiyak enzim değerleri ve Beyin BT - PA AC 

tetkikleri yapıldı.Laboratuar değerlerinde HGB:8.7 g/dL dıĢında diğer parametreleri normal 
sınırlarda saptanan hastanın Beyin bt tetkikinde senil atrofik değiĢiklikler saptanırken PA AC 
grafisinde patolojik özellik saptanmadı.EKG ve kardiyak enzim takibi planlanarak acil 
gözlem ünitesine alınan hastanın ilk HGB:8.7 g/dL iken bir saat sonra alınan tam kan 
örneğinde HGB:7.72 g/dL olarak saptandı.Kan transfüzyonuna baĢlanarak iv kontrastlı toraks 
ve abdomen BT çekildi.Abdomen BT‟de:Sol common iliac arterde 6x3.5 cm boyutunda 
anevrizma kesesine ait görünüm ve çevresinde yaygın hematom saptanması üzerine sol 
commun iliac arter anevrizma rüptürü ön tansıyla operasyon hazırlığı yapılarak kalp damar 

cerrahisi ile konsülte edildi.Operasyona alınacak olan hastanın solunum ve takiben kardiyak 
arrest geliĢmesi üzerine CPR‟a baĢlandı.5 dakika süren CPR sonrasında kardiyak ritmi dönen 
hasta operasyona alındı.Operasyon esnasında tekrar kardiyak arrest geliĢen hasta yapılan 
CPR‟a yanıt alınamaması sonrasında exitus kabul edildi. 
Sonuç: Sunuda nadir görülen,sinsi seyreden,gross fizik muayene bulgusu sıklıkla vermeyen 
ve katastrofik sonuçlara sebep olan ĠAA rüptürü ile ilgili acil servisimize baĢvuran hasta 
tecrübemizi paylaĢmayı amaçladık. 
  

Anahtar Kelimeler: Acil Servis, Ġliac arter anevrizma rüptürü, Senkop 
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Abdomen bt 

 
Sol common iliac arterde 6x3.5 cm boyutunda anevrizma kesesine ait görünüm ve çevresinde 
yaygın hematom 
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[PB-C11] 

Elektrik çarpmasına sekonder gelişen atriyal fibrilasyon 

  

Özlem Bilir1
, Özcan YavaĢi1, Gökhan Ersunan1

, Kamil Kayayurt
1, Aydın CoĢkun1

, Emre 

Durakoğlugil2
 

1Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rize Eğitim AraĢtırma Hastanesi, Acil Tıp Anabilim 
Dalı, Rize 
2Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rize Eğitim AraĢtırma Hastanesi, Kardiyoloji Anabilim 
Dalı, Rize 

  

GiriĢ: Kalp elektrik akımından en çok etkilenen organlardan biri olup kalpte disritmiler, ileti 
bozuklukları veya miyokard hasarı ortaya çıkabilir. Burada elektrik akımına bağlı ortaya 
çıkan ve medikal kardiyoversiyon sonrası normal sinus ritmine donen bir atriyal fibrilasyon 
olgusu sunulmuĢtur. 
Olgu: Daha önceden bilinen hastalığı olmayan 27 yaĢında erkek hasta, iĢyerinde elektrik 
akımına maruz kalma sonrası acil servisimize getirildi. Genel durumu iyi, bilinci açık olup 
Glasgow Coma Skalası 15 idi ve ek bir travma hikayesi yoktu. Hastanın kan basıncı 130/85 
mmHg, nabzı 90/dakika ve düzensizdi. Sol el iĢaret parmağında elektrik akımı giriĢ yeri ve 
sol ayakta da çıkıĢ yeri olan 4x4 cm yanık mevcuttu. Diğer sistem muayenelerinde patolojik 
bulguya rastlanmadı. ÖzgecmiĢinde bilinen bir hastalığı yoktu. Çekilen EKG‟sinde atrial 
fibrilasyon (93/dk) saptandı (ġekil 1). Laboratuar tetkiklerinde AST: 28 (5-34 U/L), ALT: 16 

(0-55 U/L), LDH: 191 (125-220 U/L), CPK:1147 (30-200 U/L), kütle CKMB: 9,52 ng/mL (0-

5ng/mL), Troponin: 0,012 ng/mL (0-0,1 ng/mL) saptandı. Ġdrar tahlilinde özellik yoktu. 
Ekokardiyografisi normal olarak değerlendirildi. Enoksaparin sodyum 0,6 mL subkutan 

sonrası atrial fibrilasyonu icin amiodaron ile medikal kardiyoversiyon tedavisine baĢlandı (5 
mg/kg 30 dakikada). Hasta koroner yoğun bakıma izlem amaçlı yatırıldı idame tedavisi 
burada verildi. Tedavinin ikinci saatinde EKG normal sinus ritmine döndü. YatıĢının 3. gunu 
amiodaron ve antiagregan ile tabucu edildi. Bir hafta sonrki kontrolünde EKG‟si normal sinüs 
ritmindeydi. 

Sonuç: Elektrik akımı sırasında asistoli, ventriküler fibrilasyon, QT uzması, sağ dal bloğu, 
total AV blok, kapak veya miyokard ruptürü, myokard hasarına bağlı CKMB yüksekliği, 
küçük koroner arterlerde yapısal değiĢiklikler ve perikardiyal efüzyon gibi bir çok kardiyak 
belirti ortaya çıkabilir. En sık görülen disritmiler sinüs taĢikardisi ve prematür ventriküler 
kontraksiyonlardır. Elektrik akımına bağlı supraventriküler disritmiler medikal tedaviye iyi 
cevap verip tekrarlama eğiliminde değildir. 
  

Anahtar Kelimeler: atriyal fibrilasyon, elektrik çarpması, travma 
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Şekil 1 

 
Hastanın geliş elektrokardiyogramı. Normal ventrikül yanıtlı atriyal fibrilasyon. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. Türkiye A il Tıp Ko gresi -6 Eki   Eskişehir    
 

98 

 

[PB-C12] 

Civanperçemi ile oluşan bitkisel yanık 

  

Atıf Bayramoğlu, Mevlana Ömeroğlu, Murat Sarıtemur, Mustafa Uzkeser, Mücahit Emet 
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aciltıp AD 

  

Civan perçemi, latince adı 'achillea millefolium' olan, yaz mevsimi boyunca beyaz çiçekler 
açan, keskin kokulu bir bitkidir. Kandil çiçeği, akbaĢlı, bin bir yaprak otu, barsama otu gibi 
bölgelere göre değiĢen birçok ismi vardır.(Resim 1) Ülkemizde ve Avrupa ülkelerinin 
tamamında yetiĢir. Alternatif tıpta antiseptik, antispasmodik, karminatif, diyaforetik, sindirimi 
kolaylaĢtırıcı, uyarıcı, tonik ve vazodilator özellikleri sebebi ile kullanılır. 
Olgu: Yirmi dört yaĢında bayan hasta, kollarında oluĢan yanık ve buna bağlı ağrı Ģikayeti ile 
acil servisimize baĢvurdu. Kollarında bulunan eski yara izlerini yok etmesi için tavsiye edilen 
civanperçemi otunun çiçeklerini ezip yanık yerlerine sürmüĢ. Yapılan muayenede hastanın 
vital bulguları stabildi. Hastanın her iki ön kolda üzerinde büller geliĢen, ikinci derece %5‟er 
yanıkları mevcuttu.(Resim 2) Hastaya bu bulgularla plastik cerrahi konsültasyonu yapıldı. 
Yanık pansumanı sonrası hasta yanık ünitesine yatırıldı. 
Sonuç: Alternatif tıpta kullanımı bulunan pek çok sayıda bitki mevcuttur. Bunların bilinçsiz 

ve orantısız kullanılmasına bağlı komplikasyonlar geliĢebilmektedir. Genel olarak ilgili 
uzmanlar tarafından tavsiye edilen miktarlarda ve uygun yöntemle kullanıldığı zaman 
genellikle yan etki görülmemektedir. Ancak komĢuların ve tanıdıkların önerisi ile rastgele 

kullanımlar sonucu ölüm dahil çok ciddi komplikasyonlar geliĢebilmektedir. Civanperçemi 
kullanımına bağlı kontakt dermatit geliĢebileceği gibi, kokusuna, suyuna ve çayına karĢı 
allerjik reaksiyon da geliĢebilmektedir. 
  

Anahtar Kelimeler: Civanperçemi, yanık, alternatif tıp 

 

 
Resim 1. Civanperçemi 
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Resim 2. Önkol yanıkları 
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[PB-C13] 

İzole temporal görme kaybı ile başvuran oksipital enfarkt olgusu 

  

Hamit Özçelik1, Filiz Baloğlu Kaya2, ġeyhmus Kaya3, Ahmet Tuğrul Zeytin4
 

1
T.C. Sağlık Bakanlığı Çanakkale Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği Çanakkale 

Devlet Hastanesi, Acil Servis, Çanakkale 
2EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi Tıp fakültesi, Acil Tıp AD, EskiĢehir 
3T.C. Sağlık Bakanlığı EskiĢehir Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği EskiĢehir Devlet 
Hastanesi, Acil Servis, EskiĢehir 
4T.C. Sağlık Bakanlığı Kütahya Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği Dumlupınar 
Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Acil Servis, Kütahya 

  

GiriĢ: Ġnme, Batı toplumlarında en sık üçüncü ölüm nedeni olmakla birlikte, eriĢkinlerde en 
sık iĢ göremezlik, kısa ve uzun dönem hastane yatıĢı nedenidir. Görme alanı defektleri 
oksipital lob enfarktlarının en önemli nörolojik sekelidir. Ġnme, homonim hemianopsilerin en 
sık sebebi olmakla birlikte inmeli hastalarda homonim hemianopsi %1- 10 dolayında 
görünmektedir. Homonim görme alanı defektleri, görme fonksiyonunu önemli ölçüde 
bozmaktadır. Ayrıca bu klinik durumlar, inme hastalarında ilk ve izole yakınma oldukları 
zaman tanı sürecinde gecikmelere neden olabilmektedirler. Literatürde temporal hemianopsi 
ile ilgili sadece olgu sunumları yapılmıĢtır. Biz bu sunumda oksipital lob enfarktı sonucu izole 
temporal hemianopsiyle baĢvuran otuz dokuz yaĢındaki erkek hastayı tartıĢmayı amaçladık. 
Olgu: Otuz dokuz yaĢında erkek hasta yaklaĢık 7 saat önce baĢlayan sağ tarafını görememe 
Ģikayeti ile ayaktan Acil Servis‟e (AS) baĢvurdu. Hastanın özgeçmiĢinde günde 1 paket sigara 
kullanımı dıĢında bir özellik yoktu. Genel durumu iyi, oryantasyon ve kooperasyonu tamdı. 
Vital bulguları, EKG‟si normaldi. Hastanın nörolojik muayenesinde GKS:15, ıĢık refleksi iki 
taraflı pozitif, pupiller izokorik, kranial sinirler intakttı. Lateralizan motor-duyu defisiti ve 

patolojik refleksi yoktu, serebellar testleri doğaldı. Göz hareketleri normal olan hastanın 
görme alanı muayenesinde sağ temporal hemianopsi tespit edildi. Ġnme öntanısı ile hastaya 
beyin BT çekildi. BT‟de sol oksipital lopta hipodens alan tespit edildi (Resim-1). Beyin sol 

oksipital lop iskemisi düĢünülerek difüzyon MRG çekildi. MRG‟de sol oksipital lopta akut 
iskemiyle uyumlu difüzyon kısıtlılığı görüldü (Resim-2). Ġskemik inme tanısıyla tedavisi 
düzenlenen hastanın nöroloji servisine yatıĢı yapıldı. 
Sonuç: AS hekimleri görme kaybı ile gelen hastalarda nörolojik muayeneyi eksiksiz olarak 
yapmalıdırlar. Görme alanı defektlerinde tanıda iskemik inme ön planda olduğundan, BT‟nin 
yanında difüzyon MRG‟de tanı amaçlı kullanımda akılda bulundurulmalıdır. 
  

Anahtar Kelimeler: difüzyon MRG, hemianopsi, inme 
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Resim 1. Beyin BT: Sol oksipital lopta hipodens alan 
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Resim 2. Difüzyon MRG: Sol oksipital lopta difüzyon kısıtlılığı 
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[PB-C14] 

Hangi bölümden kaç konsültasyon istedik: 2012 yılında T.C. Eskişehir Osmangazi 
Üniversitesi Hastanesi Acil Servisinde yaptığımız konsültasyonlar, yatışlar 

  

Nurdan Acar, Hava Turan, Arif Alper Çevik, Filiz Baloğlu Kaya, Engin Özakın 

T.C. EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, EskiĢehir 
  

Amaç: Üniversitemiz hastanesi acil servisinde bir yılda hangi konsültasyon ve yatıĢlardan kaç 
adet yaptığımızı raporladık. 
Gereç-Yöntem: 01 Ocak-31 Aralık 2012 arasında acil servisimizde 18 yaĢ ve üstü hastalara 
yaptığımız konsültasyonları ve hastaneye yatıĢları hastanemiz otomasyon sistemindeki 

verilerden elde ettik.  

Bulgular: Yöntemde belirtilen tarih aralığında acil servisimize 18 yaĢ ve üstü toplam baĢvuru 
sayısı 38910 idi. Bu hastalara konsültasyon olarak ilk üç sırada iç hastalıkları, kardiyoloji ve 
nöroloji yapıldığını bulduk. Yapılan iĢlemlere ait ayrıntılar Tablo 1‟de verildi.  
Sonuç: Acil Serviste sık yapılan konsültasyonların bilinmesi eğitim programında bu konulara 
yönelik konulara öncelik verilmesini sağlamalıdır. Bu da yapılan konsültasyonların daha 
bilinçli ve daha uygun yapılmasına ve hastanın ve ekibin memnuniyetinin artmasına neden 
olacaktır. 
  

Anahtar Kelimeler: konsültasyon, yatıĢ, acil servis, acil 
 

 
Tablo 1. Hastanemiz otomasyon sistemindeki verilere göre 01 Ocak-31 Aralık 2012 
arasında T.C. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi Acil Servisinde 18 yaş ve üstü 
hastalara yaptığımız işlemler. 
KLINĠK KONSULTASYON SERVĠS YOGUNBAKIM SERVIS+YOGUNBAKIM 

Ġç hastalıkları 1413 (%18.16) 
1134 

(%20.92) 
98 (%10.82) 1232 (%17.04) 

Kardiyoloji 915 (%11.76) 
1019 

(%18.80) 
124 (%13.69) 1143 (%15.80) 

Nöroloji 708 (%9.10) 
734 

(%13.54) 
73 (%8.06) 807 (%11.15) 

Göğüs 
hastalıkları 615 (%7.90) 

392 

(%7.23) 
72 (%7.95) 464 (%6.42) 

Ortopedi 572 (%7.35) 
432 

(%7.97) 
- 432 (%5.97) 

Enfeksiyon 517 (%6.65) 
90 

(%1.66) 
- 90 (%1.24) 

Genel cerrahi 446 (%5.73) 
609 

(%11.23) 
136 (%15.01) 745 (%10.30) 

Göz 425 (%5.46) 
201 

(%3.71) 
- 201 (%2.78) 

Plastik cerrahi 419 (%5.39) 400 - 400 (%5.53) 
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(%7.38) 

KBB 303 (%3.89) 
95 

(%1.75) 
- 95 (%1.31) 

Üroloji 274 (%3.52) 
144 

(%2.66) 
- 144 (%1.99) 

Psikiyatri 245 (%3.15) 
107 

(%1.97) 
- 107 (%1.48) 

Beyin 

cerrahisi 
229 (%2.94) 

256 

(%4.72) 
131 (%14.46) 387 (%5.35) 

Kalp-damar 

cerrahisi 
179 (%2.30) 

147 

(%2.71) 
15 (%1.66) 162 (%2.24) 

Kadın doğum 168 (%2.16) 
388 

(%7.16) 
9 (%0.99) 397 (%5.49) 

Göğüs 
cerrahisi 

156 (%2.01) 
170 

(%3.14) 
5 (%0.55) 175 (%2.42) 

Anestezi 105 (%1.35) - 243 (%26.82) 243 (%3.36) 

Dermatoloji 91 (%1.17) 8 (%0.15) - 8 (%0.11) 

TOPLAM 7780 5421 906 7232 
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[PB-C15] 

Posttravmatik iskemik inme olgusu 

  

Özcan YavaĢi, Kamil Kayayurt, Özlem Bilir, Gökhan Ersunan, Murat Ziyan, BarıĢ Giakoup 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rize Eğitim AraĢtırma Hastanesi, Acil Tıp Anabilim 
Dalı, Rize 

  

GiriĢ: Posttravmatik serebral enfarkt, kafa travmasının bir komplikasyonu olarak 
görülmektedir. Serebral vazospazm, kitle etkisine bağlı direkt vasküler kompresyon, vasküler 
yaralanma, embolizasyon ve sistemik hipoperfüzyon gibi birçok durum serebral enfarkt 
oluĢumundan sorumlu tutulmaktadır. Minör kafa travmasını takiben ortaya çıkan iskemik 
enfarkt sıklıkla orta serebral arterin (MCA) beslediği beyin bölümlerinde görülür ve genellikle 
bazal ganglionları içerir. 
Olgu: 68 yaĢında erkek hasta konuĢmada peltekleĢme, sağ kol ve bacakta tutmama Ģikayetiyle 
ambulansla acil servisimize getirildi. Kolon kanserine bağlı kolostomisi olup sigara dıĢında 
baĢka risk faktörü yoktu. Hikayesinde yaklaĢık 12 saat önce araç dıĢı trafik kazası geçirdiği, 
travma nedeniyle yapılan tetkiklerinde patoloji olmadığı ve hafif travmatik beyin hasarı 
nedeniyle izlem sonrası baĢka bir hastaneden taburcu olup otobüsle yakın bir Ģehirden ilimize 
geldiği, otobüsten indikten sonra sağ tarafı tutmadığı için yere yığıldığı öğrenildi. Hastanın 
fizik muayenesinde bilinç açık, koopere, oryente, TA: 150/80 mmHg, Nabız:75/dk, direk ve 
indirek IR +/+, pupilleri izokorik, sağ üst ve alt ekstremitede 2/5 motor defisit tespit edilip 
diğer sistem muayeneleri normal idi. EKG sinüs ritmindeydi. Çekilen beyin bilgisayarlı 
tomografisinde (BBT) patolojik bulgu saptanmadı (ġekil 1). Hastanın sol önkolunda fraktür 
nedeniyle metal implant olması nedeniyle difüzyon MRG çekilemedi. Travma Ģüphesiyle 
çekilen servikal, torakal ve abdominal BT ve düz grafilerinde patolojik bulgu saptanmadı. 
Hasta iskemik inme tanısıyla nöroloji servisine yatırılıp tedavisi baĢlandı. Hastanın üç gün 
sonra çekilen BBT‟sinde sol temporal alanda sulkuslarda silinme, gri beyaz cevher ayrımında 
azalma tespit edilip sol MCA iskemik enfarktı lehine yorumlandı (ġekil 2). 

Sonuç: Minor kafa travmasından sonra iskemik enfarkt nadir de olsa acil hekimleri için 
düĢünülmesi gereken bir tanıdır. Özellikle iskemik enfarktlar içinde travmanın % 22 gibi 
yüksek bir orana sahip olması acil serviste iyi bir öykü ve fizik muayenenin koĢul olduğunun 
göstergesidir. Minor kafa travmasından sonrası BBT normal olup bir süre gözlem sonrası 
taburcu olması planlanan hastalara oluĢabilecek komplikasyonlar anlatılarak 
bilgilendirilmelidir. 

  

Anahtar Kelimeler: inme, iskemi, posttravma 
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Şekil 1 

 
Geliş tomografisi. Erken iskemi bulguları yok. 
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Şekil 2 

 
Kontrol tomografisi.Orta serebral arter enfarktı. 
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[PB-C16] 

Acil serviste nadir karşılaşılan bir olgu: akut jeneralize ekzantematöz püstülozis 

  

Serhat Örün1, Fatih Türkmen1
, Ekim Sağlam Gürmen1, Aslı Yelgin Özcan1, Gül TaĢlı 

YeĢilçayır1
, Serkan Demirkan

2
 

1Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Servis Ana Bilim Dalı, Aydın 
2Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Ana Bilim Dalı, Aydın 

  

GiriĢ: Akut jeneralize ekzantematöz püstülozis(AGEP) acil serviste nadir görülen, akut 
baĢlangıçlı, püstüler lezyonlardan oluĢan bir dermatozdur. Bu vakada meningekok 
enfeksiyonu ve tanı konulamayan ateĢ ön tanısıyla sevkli gelen ve AGEP tanısıyla dermatoloji 
bölümüne yatırılan bir olgu sunulmuĢtur 
 

Olgu: Kırkaltı yaĢında erkek hasta. 5 gün önce ellerinde kaĢıntılı lezyonlar nedeniyle dıĢ 
merkezde dermatoloji polikliniğine baĢvurmuĢ. Burdan aldığı ilaçları kullandığı sırada 
lezyonları artarak tüm vücudunu kaplamıĢ. Hasta enfeksiyon hastalıkları servisine yatırılarak 
tedavi altına alınmıĢ. Sultamisilin, gentamisin ve parasetamol tedavisi baĢlanan hasta 
Ģikayetlerinin gerilememesi üzerine ateĢ ve meningekoksemi ön tanılarıyla tarafımıza sevk 
edildi. Hastanın vitallerinde; TA:110/70mmHg nabız:92/dk solunum sayısı:19/dk ateĢ:38.5°C, 
fizik muayenesinde; bilinci açık, koopere, oryante, meningeal iritasyon bulgusu saptanmadı, 
direkt ve indirekt ıĢık refleksleri+/+, pupil ödemi yok, dismetri yok, disdiadokinezi yok, 
hastanın tüm vucudunda yaygın eritem ve püstüler lezyonlar tespit edildi. Yapılan 
tahlillerinde CRP:315, lökosit:15720 tespit edildi, Anti HCV, Anti HBs, Anti HIV, HBs Ag, 
RPR viral testleri negatif sonuçlandı. Dermatoloji konsultasyonu istenen hastaya paterji testi 
yapıldı ve negatif sonuçlandı, hastadan kan ve idrar kültürü alındı, patoloji değerlendirmesi 
için lezyonlu bölgeden doku örneklemesi yapıldı ve hasta AGEP ön tanısıyla dermatoloji 
servisine yatırldı. Yatırıldığı serviste daha önceki ilaçları kesilen hastaya permanganatlı banyo 
tedavisi uygulandı hastanın tedavi sonrasında püstüllerinde gerileme ve deskuamasyonla 
iyileĢme gözlendi. Kültürlerinde üreme olmayan hastanın patoloji örneklemesi; intraepidermal 
subkorneal nötrofilleri içeren spongioform püstül formasyonu, dermiste ödem ve perivasküler 
nötrofilik infiltrasyon Ģeklinde raporlandı ve AGEP tanısı doğrulandı. Yeni lezyon çıkıĢı 
olmayan ve bütün lezyonları gerileyen hasta 10 gün sonra poliklinik kontrolü önerilerek 
taburcu edildi. 

 

Sonuç: AGEP nadir görülen püstüler döküntülü bir hastalık olmakla beraber acil serviste 
ayrıntılı fizik muayene ve dikkatli bir klinik yaklaĢımla döküntüye neden olan diğer sistemik 
ve enfektif hastalıklardan ayrımı yapılabilir. Kesin tanısı patoloji bölümünce konulan 
hastalıkta patolojik doku örneklemesinde intraepidermal subkorneal nötrofilleri içeren 
spongioform püstül formasyonu, dermiste ödem ve perivasküler nötrofilik infiltrasyon 
Ģeklinde görünüm patognomoniktir. 
  

Anahtar Kelimeler: Acil, AGEP, ateĢ, döküntü 
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AGEP 

 
Yaygın eritemli ve püstüler lezyonlar 
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Yaygın eritemli ve püstüler lezyonlar 
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[PB-C17] 

Halsizlik mi? Myastenia Gravis mi? 

  

Funda Karbek Akarca, ġadiye Mıdık, Ersin Fırıncıoğulları, Yusuf Ali Altuncı, Murat Ersel 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Ġzmir 
  

Myastenia Gravis, kas güçsüzlüğü ve yorgunluk ile karakterize otoimmün bir hastalıktır. Acil 
servise daha çok myasteni tanılı hastalar myastenik veya kolinerjik kriz ile baĢvururlar, ancak 
halsizlik, yorgunluk gibi müphem Ģikayetlerle baĢvuran özellikle yaĢlı hastaların tanı alması 
açısından myastenia gravis akılda tutulmalıdır. 
Vaka:  

1)74 yaĢında kadın hasta acil servise halsizlik, gün geçtikçe artan kollarda ve bacaklarda 
güçsüzlük Ģikayeti ile baĢvurdu. Fizik muayenesinde üst ekstremitede kas gücü 5/5; alt 
ekstremitede proksimalde 4+/5 saptandı. Labaratuar tetkiklerinde anemi (Hgb:10.2) dıĢında 
patolojik bulgu saptanmadı. Kranial BT normal izlendi. Hastanın bilateral pitosis olması, 
Ģikayetlerinin gün sonunda ortaya çıkması nedeniyle Myastenia Graves düĢünüldü ve Nöroloji 
ile konsulte edildi. Buz testi uygulandı pozitif geldi ve mestinon (pridostigmin) tedavisi 
verildi. Hastanın Ģikayetleri gerilemesi üzerine MG tanısıyla nörolojiye yatıĢ verildi. 
2)71 yaĢında kadın hasta 15-20 gündür güçsüzlük, halsizlik, yutkunmada zorlanma, göz 
kapaklarında düĢme olan hasta birçok kez dıĢ merkeze baĢvurmuĢ, fakat tanı konamamıĢ. 
Fizik muayenesinde bilateral göz kapaklarında pitosis, üst ekstremitede kas gücü 5/5, alt 
ektremitede proximalde 4+/5 idi. Nöroloji ile konsulte edilen ve acil servisten yapılan EMG‟si 
Myastenia Gravis ile uyumlu gelmesi üzerine nörolojiye yatıĢ verildi. 
3)61 yaĢında kadın hasta baĢ ağrısı, çift görme, göz kapaklarında düĢme ile acil servise 
baĢvurdu. Hastanın fizik muayenesinde sağa bakıĢta medial bakıĢ kısıtlılığı ve diplopi 
mevcuttu. Kas gücü muayenesi olağandı. Kranial BT de akut radyopatoloji saptanmadı. 
Nöroloji ile konsulte edilerek Myastenia gravis ön tanısı ile yatırıldı.  
TARTIġMA: 
Myastenia graves tanısı, sistemik nedenlerden ileri gelen genel yorgunluk ile iliĢkili olmayan, 
ekstremitelerin proksimal kas güçsüzlüğü veya göz bulguları ile baĢvuran hastalarda özellikle 
düĢünülmelidir. Hastaların pridostigmin tedavisi sonrası Ģikayetlerinde belirgin düzelme 
görüldüğünden acil serviste akılda tutulması gereken tanılardandır. 
  

Anahtar Kelimeler: Acil servis, halsizlik, myastenia gravis 
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[PB-C18] 

Acil Serviste Tanısı Konulan Favizm Olgusu 

  

Mehmet Yiğit, Ertan Sönmez, ÖkkeĢ Taha Küçükdağlı, Özgür Söğüt 
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi,Acil Tıp Ana Bilim Dalı,Ġstanbul 
  

GiriĢ: Glukoz 6 fosfat dehidrogenaz (G6PD) eksikliği X‟e bağlı geçiĢ gösteren G6PD 
genindeki mutasyonlardan kaynaklanan bir hastalıktır. Klinik bulgular ekzojen ajanlarla 
(enfeksiyonlar,ilaçlar,bakla) tetiklenen akut hemolitik anemi ve sarılık Ģeklindedir. Bu 
makalede; karın ağrısı ve sarılık Ģikayetleriyle baĢvuran ve acil serviste Favizm tanısı konulan 
bir olguyu sunmayı amaçladık 

Olgu: 16 yaĢında erkek hasta acil servise karın ağrısı, halsizlik, gözlerde ve vücudunda 
sararma, ve idrar renginde koyulaĢma Ģikayetleri ile baĢvurdu. Hastanın hikayesinden 
yaklaĢık 4 gün süreyle bakla yediği ve sonrasında Ģikayetlerinin baĢladığı öğrenildi. Fizik 
muayenesinde; genel durumu orta, Ģuur açık, koopere idi. TA:110/70 mmHg Nb:80/dk idi. 

Skleralar ve vücud ikterik, batın sağ üst kadranda hassasiyet vardı. Hastanın idrarı koyu renkli 
idi. 

Laboratuar tetkiklerinde; hemoglobin 9.1 g/dl, hematokrit 27.4 %,MCV 98.2 fl, RBC 2.83 

x106µL, total bilirubin 13.4 mg/dl, indiekt bilirubin 12.9 mg/dl,LDH 855 U/L, retikulosit 

oranı 4.47 % (0.5-1,5) retikulosit mutlak sayısı 110 103/µL (41-65),direkt coombs testi 

negatif, indirekt coombs testi pozitif, Hbs Ag negatif, Anti HCV negatif, tam idrar tetkikinde 

hemoglobinürisi vardı. Batın USG sinde dalak fizyolojik üst sınırlarda saptanan hastada 
mevcut klinik belirti, bulgular ve laboratuar sonuçları gözönünde bulundurularak 
intravaskuler akut hemolizin nedeni olarak bakla tüketimi sonrası Favizm düĢünüldü. 
Hastanın G6PD enzim düzeyi 0.759 U/gHb (normal; 7-21 U/g Hb) olarak saptanması üzere 
Favizm Sendromu tanısıyla Acil Yoğun Bakım Ünitesine yatırıldı. Hidrasyon sağlanan ve 
eritrosit süspansiyonu replasmanı yapılan hastanın takiplerinin ikinci gününde skleralarda ve 
vücudundaki sararmaları azaldı ve idrar rengi açıldı. Hastanın bakılan indirekt bilirubin 
seviyesi 5.4 mg/dl (2.gün) ve 1.6 mg/dl (3.gün) seviyesine geriledi. Ek Ģikayetleri olmayan 
hasta bakla yememesi önerilerek taburcu edildi. 
 

Sonuç: Karın ağrısı ve sarılık semptomlarıyla acil servise baĢvuran hastalarda eĢlik eden 
intravaskuler akut hemolizin nedeni olarak G6PD enzim eksikliği olabileceği akla gelmeli ve 
bu durumda bakla tüketimi öyküsü mutlaka sorgulanmalıdır. 
  

Anahtar Kelimeler: Favizm, Acil Tıp, Karın ağrısı, Sarılık 
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[PB-C19] 

Nadir bir akut karın nedeni: İnternal herniasyon 

  

Mücahit Günaydın1, Arif Burak Çekiç2, Özgür Tatlı1, Hüseyin Alper Vardar1, Abdülkadir 
Gündüz1

 
1Kanuni Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Trabzon 
2Kanuni Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Trabzon 

  

GiriĢ:  
Ġnternal herniasyon abdominal kavitedeki mezenterik defektten ince barsakların herniasyonu 
olarak tanımlanır (1). Nadir bir akut karın nedeni olup zamanında tanı konulup tedavi 
edilmezse intestinal obstruksiyona ve iskemiye neden olabilir (2). 

Olgu:  

35 yaĢında bayan hasta acil servise sabah saatlerinde göbek etrafında baĢlayan Ģiddetli karın 
ağrısı ve kusma Ģikayetiyle baĢvurdu.Gaz-gaita çıkıĢı olan hastanın yapılan FM de 
periumblikal hassasiyet mevcuttu, defansı reboundu yoktu. ÖzgeçmiĢinde apandisitten opere 
olduğu öğrenildi. Tetkiklerinde WBC;10300, KCFT normal, CRP normal, kan amilazı 
normal, B-HC normal, TĠT normaldi. ADBG de hava sıvı seviyesi yok, batın USG de patoloji 
yoktu. Takibinde Ģiddetli karın ağrıları ataklar halinde devam eden hastanın FM de değiĢiklik 
olmadı, WBC:16.200 e yükseldi. Çekilenbatın BT de internal herniasyon olduğu anlaĢıldı, 
cerrahi ile konsulte edilerek acil operasyona alındı. 
TartıĢma ve Sonuç:  
Ġnternal herniasyon rezeksiyona bağlı edinsel veya embriyonik barsağın malrotasyonu ya da 
organogenez sırasında mezoların inkomplet birleĢmesine bağlı konjenital olarak ortaya 
çıkabilir. Paraduodenal herniler tüm ince barsak obstruksiyonlarının %1 inden azını ve tüm 
internal hernilerin yaklaĢık yarısını oluĢturur. Sol paraduodenal hernide, klinik olarak 
hastaların bir çoğunda sıklıkla parsiyel veya komplet intestinal obstruksiyon ile sonuçlanan 
karın ağrısı atakları gözlenir (3,4) ve semptomlar olgumuzda olduğu gibi intermittant seyirli 
olabilir. 

Klinik olarak hastaların çoğunda, sıklıkla parsiyel veya komplet intestinal obstruksiyon 
atakları gözlenir. Bazen asemptomatik olup, baĢka nedenlerle yapılan görüntüleme 
tetkiklerinde, laparotomi sırasında tesadüfen tespit edilebilir. Klinik semptomlar, tekrarlayan 

kramp tarzında karın ağrıları ya da torsiyon sonucu barsak tıkanıklığına bağlı geliĢen karın 
ağrısı, bulantı, kusma, distansiyon, gaz ve dıĢkı çıkaramama Ģeklindedir (5). 
Direkt grafiler ile sadece obstrüksiyonun varlığı saptanabilir. Abdomen BT ise yer 

değiĢtirmiĢ, gerilemiĢ, geniĢlemiĢ ve toplanmıĢ ince barsak segmentlerini gösterir. Bu 
olgularda BT doğru koymak için en önemli non-invaziv radyolojik yöntemdir (6). 
Tesadüfen de olsa tanı konulmuĢ tüm hastalar cerrahi olarak tedavi edilmelidir. Tanı 
gecikmesi ince barsak nekrozu ile sonuçlanabilecek akut bir tabloya neden olabilir (5). 
  

Anahtar Kelimeler: Abdomen BT, Akut karın, Ġnternal herni 
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[PB-C20] 

Hangi işlemden ne kadar: 2012 yılında T.C. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi 

Acil Servisinde yaptığımız işlemler 

  

Nurdan Acar, Serkan Doğan, Arif Alper Çevik, Engin Özakın, Filiz Baloğlu Kaya 

T.C. EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, EskiĢehir 
  

Amaç: Üniversitemiz hastanesi acil servisinde bir yılda hangi iĢlemden kaç adet yaptığımızı 
raporladık. 
Gereç-Yöntem: 01 Ocak-31 Aralık 2012 arasında acil servisimizde 18 yaĢ ve üstü hastalara 
yaptığımız iĢlemleri hastanemiz otomasyon sistemindeki verilerden elde ettik.  
Bulgular: Yöntemde belirtilen tarih aralığında acil servisimize 18 yaĢ ve üstü toplam baĢvuru 
sayısı 38910 idi. Bu hastalara iĢlem olarak ilk üç sırada damar yolu açma, EKG ve kas içi 
enjeksiyon yapıldığını bulduk. Yapılan iĢlemlere ait ayrıntılar Tablo 1‟de verildi.  
Sonuç: Acil Serviste sık kullanılan iĢlemlerin bilinmesi eğitim programında bu iĢlemlere 
yönelik konulara öncelik verilmesini sağlamalıdır. Bu da yapılan iĢlemlerin daha bilinçli ve 
daha uygun yapılmasına ve hastanın ve ekibin memnuniyetinin artmasına neden olacaktır. 
  

Anahtar Kelimeler: iĢlem, giriĢim, acil servis, acil 
 

 
Tablo 1. Hastanemiz otomasyon sistemindeki verilere göre 01 Ocak-31 Aralık 2012 
arasında T.C. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi Acil Servisinde 18 yaş ve üstü 
hastalara yaptığımız işlemler. 
Damar yolu açılması 31723 

Elektrokardiyogram 7340 

IM enjeksiyon 7242 

IV Ġlaç Ġnfüzyonu 3683 

Sütür iĢlemi 2790 

Mesane sonda uygulaması 1983 

Nebülizatör ile ilaç uygulaması 1845 

Nazogastrik sonda uygulaması 1265 

IV enjeksiyon 1162 

Lokal anestezi 846 

Kardiyopulmoner resüsitasyon 680 

Subkutan enjeksiyon 561 

Endotrakeal entübasyon 457 

Lavman 423 

Santral ven kateterizasyonu, juguler veya subklavyen ven 357 

SEDO-analjezi 243 

Transtorasik ekokardiyografi 241 



 

9. Türkiye A il Tıp Ko gresi -6 Eki   Eskişehir    
 

114 

 

Torasentez 175 

Yara debridmanı 128 

Atel - Kısa bacak atel 122 

Yanık pansumanı 117 

Atel - Kısa kol atel 110 

Tüp torakostomi (göğüs tüpüyle sualtı drenajı) 97 

Trombolitik tedavi uygulaması, venöz yoldan 84 

Santral ven kateterizasyonu, femoral ven 81 

Lomber ponksiyon 70 

Parasentez 67 

Kardiyoversiyon, medikal 39 

Korneadan yabancı cisim çıkarılması 37 

Atel - Uzun bacak atel (diz üstü) 34 
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[PB-C21] 

Organo Fosfor Zehirlenmelerinde Klinik ve Demografik Özellikler 

  

Ercan Gündüz1, Halis Tanrıverdi2, Mustafa Ġçer1, Yılmaz Zengin1
, Recep Dursun

1
, Mehmet 

Nezir Güllü3, Osman Gökalp4
 

1Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Diyarbakır 
2Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı, Diyarbakır 
3Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ġç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Ankara 
4Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, Diyarbakır 
  

Amaç: Biz bu çalıĢma ile Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesine organofosfat(OF) zehirlenmesi 
ile baĢvuran hastaların demografik özellikleri, klinik bulguları ve tedavi sonuçlarını göz 
önüne alarak klinik analizini yapmayı ve hastanede geliĢen morbidite ve mortaliteye etkisini 
değerlendirmeyi hedefledik.  
Gereç Yöntem: ġubat 2001 ile ġubat 2013 tarihleri arasında Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Hastanesine OF zehirlenmesi nedeni ile baĢvuran 296 olgunun dosyaları retrospektif olarak 
incelendi. Hastaların yaĢ, cins, medeni durumu, nerde yaĢadığı, eğitim düzeyi, hangi 
mevsimde oluĢtuğu gibi demografik özellikleri, klinik özellikleri ve laboratuvar analizleri 
incelendi.  

Bulgular: OF zehirlenmesi nedeni ile takip edilen 222 (%75,1)‟si kadın, 74 (%24,9)‟ü de 
erkek olmak üzere toplam 296 hasta çalıĢmaya alındı. ÇalıĢmaya alınanların yaĢ ortalaması 
26,8±11,4 idi. Olguların 162 (%55)‟si bekar, 134 (%45)‟ü de evli idi. Ayrıca 162 (%55)‟sinin 
kırsal alanda, 134 (%45)‟ünün de Ģehirde yaĢadığı, 194 (%65)‟ünün sosyoekonomik 
düzeyinin düĢük, 102 (%35)‟sinin sosyoekonomik düzeyinin yüksek olduğu tespit edildi. 
Olgular eğitim düzeyine göre değerlendirildiğinde 179 (%60,4) olgu ilköğretim mezunu ve 90 

(%30,6) olgu da okur-yazar olmayanlardan oluĢmaktaydı. Lise mezunu 21 (%7) ve üniversite 
mezunu 6 (%2) idi. Olgulardan 263 (%89)‟ü herhangi bir iĢte çalıĢmayan, 33 (%11)‟ü ise 
çalıĢan idi. Olguların mevsimsel dağılımı incelendiğinde; ilkbahar mevsiminde 96 (%32)‟sı, 
yaz mevsiminde 72 (%24)‟si, kıĢ mevsiminde 65 (%22)‟i ve sonbahar mevsiminde 63 
(%21)‟ü baĢvurduğu tesbit edildi. Kırsal kesimde yaĢayanlarda mortalite oranı Ģehir 
merkezlerinde yaĢayanlardan daha yüksek olup istatistiksel olarak anlamlı bulundu( p=0,04). 
TartıĢma: OF zehirlenmeleri özellikle kadınlarda, bekarlarda, 25-30 yaĢ aralığında, kırsal 
kesimde yaĢayanlarda, sosyoekonomik ve eğitim düzeyi düĢük olanlarda, ilkbahar ve yaz 
mevsimlerinde daha fazla olduğu tespit edildi. Hastaneye Ģuur bulanıklığı ile getirilen ve 
klinik takiplerinde sinüs taĢikardisi, nikotinik ve santral sinir sistemi bulguları olan, solunum 
yetmezliği, dolaĢım yetmezliği ve sepsis geliĢen, laboratuvar tetkiklerinde asidoz, 
hiperglisemi, lökositoz, LDH artıĢı ve hiperkloremisi olan olgularda mortalitenin yüksek 
olduğu saptandı. 
  

Anahtar Kelimeler: klinik analiz, mortalite, organofosfat, suisid 
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[PB-D01] 

Geç tanı alan bir myasthenia gravis olgusu 

  

Bahar IĢık 

Aydın Devlet Hastanesi, Acil Tıp Servisi, Aydın 

  

GiriĢ: Myasthenia gravis post sinaptik edinsel bir nöromuskuler kavĢak hastalığıdır.1/10.000-

40.000 olan insidansı farkındalığın artmasıyla birlikte yıllar içinde artıĢ göstermektedir. Akut 
fulminan formu yanında bir de yavaĢ progresyon gösteren formu mevcuttur. 

Olgu: 65 yaĢında hasta acil servise beĢ gündür devam eden yutma güçlüğü, halsizlik, boyun 
ve sırt ağrıları Ģikayetleriyle baĢvurdu. Hasta yakınları, hastanın ses tonunda da bir değiĢiklik 
olduğunu belirttiler. Yutamama Ģikayetiyle hastanın beĢ gündür yaptığı poliklinik 
baĢvurularında hastaya endoskopi dahil tüm tetkikler yapılmıĢ fakat hiçbir sonuca 
ulaĢılamamıĢtı. ġikayetlerinin psikosomatik olabileceği söylenmiĢti. Hasta beslenemiyordu. 
Hastanın acil serviste yapılan fizik muayenesi ve tüm kan tetkik parametreleri de normaldi. 

Daha öncesine ait bir hastalık öyküsü de yoktu. Acil servisteki takipleri sırasında hasta 
gözlerini kapatınca çift görmeye baĢladığını belirtti. Göz kapaklarında bir düĢüklük olmaya 
baĢladı. Beyin tomografisinde de bir patoloji olmayan hasta için nöroloji konsultasyonu 
istendi. Değerlendirme sonucunda ardıĢık sinir uyarımı testi de pozitif olan bulguları yavaĢ 
geliĢen hasta myasthenia gravis tanısı alarak yoğun bakım ihtiyacı sebebiyle baĢka bir 
merkeze sevk edildi. 

Sonuç: Myasthenia gravisin tanısı semptomları hafif olabildiğinden ve gün içersinde bile 
değiĢkenlik gösterebildiğinden gecikebilmektedir. Hastaların bir kısmında okuler kasların 
zayıflığı ilk semptom olurken diğer bir kısmında yutma ve konuĢma güçlüğü ilk semtomdur. 

Bu sebeple yutma güçlüğü, ses kısıklığı ile gelen hastalarda nöromusküler kavĢak hastalıkları 
da ayırıcı tanıda göz önünde bulundurulmalıdır. 
  

Anahtar Kelimeler: myasthenia gravis, yavaĢ progresyon, yutma güçlüğü 
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[PB-D02] 

Acil servise düşme şikayetiyle başvuruda saptanan Fahr sendromu 

  

Bahar IĢık, Gizem Beril Özdemir 
Aydın Devlet Hastanesi, Acil Tıp Servisi, Aydın 

  

GiriĢ: Fahr sendromu hareket kontrolünden sorumlu beyin bölgelerinde anormal ve simetrik 
kalsiyum depolanmalarıyla karakterize bir durumdur. Bazal ganglionların yanısıra serebral 
korteks gibi bölgelerde de bu depozitler görülebilir. Beceriksizlik, yorgunluk, dengesiz 
yürüme, konuĢma bozukluğu, istemsiz hareketler, konsantrasyon bozukluğu, Ģahsiyet 
değiĢikliği, unutkanlık, psikoz, demans gibi dejenerasyona uğrayan nöronlarla ilgili çok çeĢitli 
bulgular verebilir. 3._5. Dekatlar arsında ortaya çıksa da çocuklukta da saptanabilir. Fahr 
sendromuna hipoparatiroidizm, pseudohipoparatiroidizm, hiperparatiroidizm gibi paratiroid 

fonksiyon bozuklukları eĢlik edebilir. Sekizinci kromozomdaki sodyuma bağlı fosfat 
taĢıyıcısında oluĢan bir gen mutasyonu sonucu geliĢtiği ileri sürülmektedir. Hastalığın 
idiopatik formunda dominant bir ailesel kalıtım görülmektedir. Progresiftir. YaĢlandıkça 
kalsifikasyonlar artsa da hastalığın Ģiddeti ile kalsifikasyonun derecesi arasında korelasyon 
yoktur. Nörolojik bozulma sonucu ölümle sonuçlanabilir. Belirgin bir tedavisi yoktur. 
Genellikle tomografik bulgularla tanı almaktadır.: 
Olgu: 61 yaĢında erkek hasta düĢme Ģikayetiyle acil servise baĢvurdu. Hastanın ayrıca iki 
yıldır olan dengesiz yürüme, ellerde titreme, hareketlerde yavaĢlama, içine kapanıp aile 
fertlerinden uzaklaĢma, uyuĢukluk gibi Ģikayetleri vardı. Birkaç gündür nöbet Ģeklinde gelen 
kasılmaları ve krampları olmaya baĢlamıĢ, o gün de yürürken dengesini kaybedip düĢmüĢtü. 
Kafa travması gerçekleĢmiĢ olan hastaya beyin tomografisi uygulandı. Tomografik 
bulgularının Fahr sendromuyla uyumlu olduğu görülen hastanın kan tetkiklerinde kalsiyum: 
4,3 mg/dl, fosfor: 5,9 mg/dl, parathormon: 95 pg/ml idi. Elektrokardiyografisinde bradikardisi 

mevcuttu. Tansiyon arteriyeli 90/60 mmHg idi. Hastanın özgeçmiĢinde herhangi bir hastalık 
öyküsü yoktu ve hipokalsemisinden haberdar değildi. Hastanın ailesinde benzer bulguları olan 
kimseye rastlanmıyordu. Acil serviste düĢme Ģikayetiyle ilgili herhangi bir tedavi 
uygulanması gerekmeyen hastaya acil serviste tanı konan pseudohipoparatiroidizmin eĢlik 
ettiği Fahr sendromu tanısıyla dahiliye servisine yatıĢ verildi. 
Sonuç: Kan kalsiyum seviyelerinde anormallikleri ve nöropsikiyatrik semptomları olan 
hastalarda tanıda Fahr sendromu da akılda tutulmalıdır. 
  

Anahtar Kelimeler: DüĢme, Fahr sendromu, pseudohipoparatiroidizm 
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Fahr sendromu tomografik görünümü 
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[PB-D03] 

Loxosceles recluse ısırığı'na bağlı lezyonun 75 günlük izlemi 
  

Murat Çetin, BaĢak Bayram, Onur Karaca, Rıdvan Atilla 

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi;Acil Tıp Ana Bilim Dalı,Ġzmir 
  

GiriĢ: Türkiye‟de ilk Loxoceles Recluse ısırığı 2004 yılında bildirilmiĢtir.Örümceklerin 
zararlı cinslerden biri olan Loxoceles‟in farklı türleri mevcuttur. Loxosceles recluse 
(Kahverengi keĢiĢ örümcek) Amerika BirleĢik Devletlerinin bazı eyaletlerinde bildirilmiĢtir, 
Akdeniz türü olarak adlandırılan Loxosceles rufescens‟dir.En sık olarak cilt lezyonuna neden 
olabilmekle beraber örümceğin türü ve toksin özelliğiyle ilgili sinir sistemi ve sistemik etki 
görülebilir. Isırığının ağrısız olduğu bilinmektedir. Isırık yerinde nekrotizan araknidizm adı 
verilen ülserasyon ve cilt nekrozunun geliĢebilir.Bu lezyona neden olan asıl dermonekrotik 
faktor Sfingomiyelinaz-D olarak belirtilmiĢtir. 
Olgu: 2 gün önce sol kolundan kahverengi bir örümcek tarafından ısırılan hasta kolda ĢiĢlik ve 
kızarıklık Ģikayeti ile acil servise baĢvurdu. Hastanın 1 gün önce acil servis baĢvurusunun 
olduğu, analjezik önerilerek taburcu edildiği öğrenildi. Acil servisimize baĢvurusunda vücut 
ısısı 39‟C olan hastanın diğer vital bulguları normaldi. Sol ön kol volar yüzde ortasında 
hemorajik alanlar olan etrafı eritemli ve muayenede ısı artıĢı olan lezyonun Loxosceles 
Recluse ısırığına sekonder olduğu düĢünüldü. Hastanın sistemik ateĢ ve enfeksiyon 
bulgularının olması nedeniyle IV sulbaktam-ampisilin tedavisine baĢlandı. Ġzlem amacıyla 
Enfeksiyon hastalıkları servisine yatırıldı. Serviste tedavisine IV siprofloksasin eklendi. 
Ġzlemde karaciğer fonksiyon testlerinde yükselme nedeniyle antibiyoterapi IV sefazolin olarak 
değiĢtirildi. Lezyonun enfeksiyon bulgularında gerileme olmasına karĢın boyutunda artıĢ 
nedeniyle Dapson tedavisi planlandı ancak ülkemizde olmadığı ve yurtdıĢından getirme süresi 
uzun süreceğinden Hiperbarik Oksijen tedavisi (HBO) planlandı. 10 günlük HBO tedavisi 
devam eden hasta hastane yatıĢının 7. Gününde taburcu edildi. HBO tedavisi sonrası lezyonda 

küçülme oldu. Plak Ģeklinde krutla kaplı nekrotik alan geliĢmesi nedeniyle debritman ve lokal 
antibiyoterapi uygulandı. Ancak 75 günlük takipte nekrotik lezyonda düzelme olmaması 
nedeniyle Plastik ve Rekonstrüktif cerrahi tarafından opere (yara debritmanı ve flep) edildi. 
Sonuç: Acil servise böcek ısırığı nedeniyle ya da Ģüphesiyle baĢvuran hastalarda Loxosceles 
Recluse olasılığı sorgulanmalıdır. Hastaların ilk lezyonları küçük olsa da lezyonun ilerleyici 
olabileceği unutulmamalı, nekroz geliĢimi için takip edilmelidir. HBO tedavisi tedavide 

alternatif seçenek olsa da hastaların cerrahi gereksinimi olabilir. 
  

Anahtar Kelimeler: Loxosceles Recluse, Örümcek, Hiperbarik Oksijen tedavisi, Acil Tıp 

 

 
Resim 1 

 
Lezyonun birinci,ikinci,dördüncü ve 16.günü 
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Resim 2 

 
Lezyonun otuzuncu,ellinci ve 75. günü 
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[PB-D04] 

İvermektin enjeksiyonu ne yapar?: Bir olgu sunumu 

  

Erol Acar, Arzu Semiz, Bahar Gülcay Çat, Sema Avcı, Fatih Büyükcam 

Ankara DıĢkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Ankara 

  

GiriĢ: Ġvermektin, antihelmintik ve antiparaziter bir ilaç olup intervertebral kas ve sinir 
hücrelerindeki glutamat kapılı klor kanallarına yüksek afinite göstermektedir. Bu afiniteyle 
beraber hücre membranındaki klor iyonlarının permeabilitesi artar ve oluĢan 
hiperpolarizasyon parazitin paralizi sonucu ölümüne neden olur. Ġvermektin, insanlarda 
gastrointestinal sistemdeki Ascaris Lumbricoides Strongyloidozis ve Onchocerciasis gibi 

enfeksiyonların tedavisinde kullanılmaktadır. 
 

Olgu: 25 yaĢında erkek hasta yaklaĢık dört saattir devam eden bulantı, kusma, ateĢ ve 
tansiyon düĢüklüğü Ģikayetiyle acil servise baĢvurdu. Hastanın bir gün önce büyükbaĢ bir 
hayvana subkutanöz olarak ivermektin enjeksiyonu esnasında ilacı yanlıĢlıkla kendi sol ön 
kolunun dorsomedial yüzüne enjekte ettiği öğrenildi. Hastanın bunun dıĢında özgeçmiĢinde 
bilinen ek hastalık ve ilaç kullanım öyküsü yoktu. Hastanın baĢvuru fizik muayenesinde 
epigastrik bölgesinde hassasiyet mevcuttu ve ciltte flushing vardı, lokal deri reaksiyonu 

mevcut değildi. TA:90/60 mmHg, Nb:115 atım/dk, solunum sayısı:23/dk, sO2:%94 ve 
ateĢ:38.6°C (timpanik) idi. Laboratuar tetkiklerinde WBC:13.7 10^3/µL idi, diğer tetkikler 
normaldi. Hasta bir süre acil serviste gözlem altında tutuldu ve öneriler ile taburcu edildi. 

 

Sonuç: Ġvermektin insanlar dıĢında domuz ve sığır gibi hayvanlarda internal ve external 
parazitizmin kontrol ve tedavisinde de veterinerlik alanında oldukça yaygın kullanılan bir 
ilaçtır. Oral olarak alındığında görmede azalma, konfüzyon, gözlerde kızarıklık, ağrı ve ĢiĢme, 
epileptik nöbet, bulantı, kusma, baĢ dönmesi, el ve ayaklarda ĢiĢlik, lenf nodlarında ĢiĢlik ve 
hassasiyet, ciltte kaĢıntı ve gözlerde yabancı cisim hissi gibi yan etkilere neden olmaktadır. 
Hayvanlarda kullanılan enjektabl formların insanlarda sebep olabileceği yan etkiler 
konusunda literatür bilgisi sınırlıdır. Biz bu olgu sunumunda baĢvurusundan yaklaĢık 24 saat 
önce kendisine yanlıĢlıkla büyükbaĢ hayvanlarda kullanılan enjektabl ivermektinin insana 
enjeksiyonu sonucu hasta takibinde ortaya çıkabilecek yan etkileri göstermeyi amaçladık. 
Sonuç olarak kullanımı yaygın olmayan veya kullanımı ve yan etkileri konusunda kısıtlı 
bilgiye sahip olduğumuz ilaçlara maruziyet sonucu acil servise baĢvuran hastalar yakın ve 

monitörize takip edilmeli, ortaya çıkan yan etkiler kayıt altına alınmalı ilgili kurumlar bu 
ilaçlar konusunda bilgilendirilmelidir. 
  

Anahtar Kelimeler: ivermektin, hipotansiyon, bulantı, kusma, ateĢ 
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[PB-D05] 

Civciv Tabancası ile Oluşan El 3. Parmak Kompartman Sendromu 

  

Tarık Ocak, Arif Duran, Mansur KürĢad Erkuran, Furkan Erol Karabekmez, Burçin Balaban, 
Mehmet ġakir MaltaĢ 

Abant Ġzzet Baysal Üniversitesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Bolu 

  

GiriĢ: SınırlandırılmıĢ vücut boĢlukları içerisinde basınç artıĢı sonucu bölgesel damar-sinir 

yatağının baskı altında kalması Kompartman Sendromuna neden olabilir. Alt ve üst 
ekstremitelerde çeĢitli bölgelerde kompartman bölgeleri bulunmaktadır. Alt ekstremitede %40 
oranında tibia ve fibula seviyesindedir. Üst ekstremitede fleksör, ekstansör ve hareketli olmak 
üzere 3 kompartman bulunur. El bölgesinde de nadir olarak kompartman sendromu 
görülebilir. Sunumumuzda, Türkiye‟nin önemli bir tavuk üretim potansiyeline sahip Bolu 
ilinde gördüğümüz civciv aĢılamak için kullanılan aĢı tabancasının neden olduğu sol el 3. 
Parmak kompartman sendromuna değinmeyi istedik. 
 

Olgu: Tavuk çiftliğinde civcivleri aĢılamakla görevli personel olan 28 yaĢında erkek hasta sol 
el 3. parmakda ağrı, ĢiĢlik, kızarıklık, hareket kısıtlılığı Ģikayetleri ile acil kliniğimize 
baĢvurdu. Bize baĢvurmadan yaklaĢık 6 saat önce civcivleri aĢılarken kullandığı iğnenin eline 
battığını ifade etti. Yapılan muayenesinde, sol el 3. parmakda ĢiĢlik-kızarıklık-ısı artıĢı olduğu 
ve fleksiyon hareketlerinin kısıtlandığı gözlendi. Ayrıca parmak kapiller geri dolaĢımı 4 
saniye olarak gözlendi. Parmağında kaĢınma, karıncalanma ve Ģiddetli ağrı olduğunu 
söylüyordu. Çekilen direk röntgen grafilerinde kemik patolojiye rastlanılmadı. Gerekli tetanoz 
immünizasyonu sağlandı. Kompartman sendromu olma ihtimali nedeni ile Plastik cerrahi 

kliniği tarafından değerlendirilen hastaya paramedian longitudineal insizyon ile cilt-ciltaltı 
dokuları kapsayacak Ģekilde cerrahi müdahale uygulandı. Cerrahi giriĢim sonucu kapiller geri 
dolaĢımın 2 saniyenin altına indiği ve ağrısının, uyuĢukluğunun azaldığı gözlendi. 
Operasyonun 5. gününde yara yeri enfeksiyonu geliĢmemesi ve semptomların tamamen 
rahatladığı gözlenen hastanın yara yeri tamir edildi 
 

Sonuç: Kompartman sendromuna özellikle alt ve üst ekstremitelerin uzun kemikleri içeren 
kısımlarında rastlanıyor olmalarına rağmen, el ve ayak parmaklarında da nadir olarak 
rastlanabildiğini hatırlatmak istedik. 
  

Anahtar Kelimeler: Civciv tabancası, parmak, kompartman sendromu 

 

 

 

 

 

 



 

9. Türkiye A il Tıp Ko gresi -6 Eki   Eskişehir    
 

123 

 

[PB-D06] 

Acil Serviste Tanısı Konulan Hipokalemik Periyodik Paralizi Olgusu 

  

Bedia Gülen, Ali Dur, Nurettin Dağ, ÖkkeĢ Taha Küçükdağlı 
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi,Acil Tıp Ana Bilim Dalı,Ġstanbul 
  

GiriĢ: Hipokalemik periyodik paralizi (HPP), serum potasyum düzeyindeki periyodik 
düĢüĢlere bağlı olarak iskelet kaslarında paralizi atakları ile karakterize heterojen bir 
hastalıktır. Patogenetik olarak potasyumun geçici olarak hücre içine girmesi sonucu vücuttan 
atılımındaki kalıcı artıĢa bağlı olarak kas fibrillerinin uyarılabilirliğinin azalmıĢ olması olarak 
açıklanmıĢtır. Hipokalemik periyodik paralizinin en sık sebebi otozomal dominant bir iskelet 
kası hastalığı olan ve daha çok batı ülkelerde görülen Ailesel Periyodik Paralizi‟dir(APP). Bu 
olgumuzda tüm ekstremitelerde güçsüzlük Ģikayetiyle baĢvuran ve tanısı acil serviste konan 
Hipokalemik periyodik paralizi (HPP) olgumuzu paylaĢmayı amaçladık. 
Olgu: 26 yaĢında erkek hasta acile baĢvuru Ģikayeti daha önce de ara ara olan ama ilk kez bu 
kadar Ģiddetli olan her iki üst ve alt ekstremitelerde kuvvet kaybıydı. Hastanın hikayesinde ve 
soygeçmiĢinde özellik yoktu. Sadece böbrek taĢı kırdırma geçmiĢi var ve son seansını da üç 
hafta önce yaptırmıĢtı. Hastanın fizik muayenesinde genel durumu iyi, bilinci açık, koopere-

oryante, vital bulguları stabildi. 
Nörolojik muayenesinde: Proksimal kas zaafı ön planda idi.Üst ekstremitede dirsek 
ekstansörleri bilateral 2/5 -alt ekstremitede kalça ekstansörleri 3/5 -diz ekstansörleri 4/5- diz 

fleksörleri 4/5 kuvvetindeydi. Distal üst ve alt ekstremitede kas gücü tamdı. Derin tendon 
refleksleri(DTR) tüm ekstremitelerde normoaktifti.Taban cildi refleksi(TCR) solda kaçak 
ekstansör yanıtlı idi.Seviye veren his kusuru saptanmadı. Ġnkontinans veya retansiyon 
saptanmadı. Hastanın beyin BT ve MR diffüzyonunda özellik yoktu. Laboratuar tetkiklerinde 
K:2.2 mmol/L tespit edildi. Diğer biyokimyasal parametreleri ve tiroid fonksiyon testleri 
normaldi. BOS biyokimyası normal olarak izlendi. EMG de bulgu saptanmadı. EKG si 
normal sinüs ritmi idi. U dalgası yoktu. Potasyum replasmanı baĢlandı. Bulguları potasyum 
replasmanı sonrası düzelen hasta Ģifa ile taburcu edildi. 
 

Sonuç: Acil servise güçsüzlük Ģikayetleriyle baĢvuran özellikle genç hastalarda görüntüleme 
yöntemlerinin yanısıra elektrolit düzeyleri de değerlendirilmeye alınmalı ve nadir bir sebep 
olan Hipokalemik periyodik paralizi (HPP) tanısı akıllarda olmalıdır. 
  

Anahtar Kelimeler: Hipokalemi, Paralizi, Acil Servis 
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[PB-D07] 

Wolf-Parkinson-White ve Lown-Ganong-Levine: İsimleri Kadar Korkutucu 

Olmayabilir 

  

Ömer Faruk Çelik, Haldun Akoğlu, Serkan Emre Eroğlu, Özge Ecmel Onur, Arzu DenizbaĢı 
Altınok 

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Ġstanbul 
  

GiriĢ: Nadir görülen ancak acil serviste sık karĢılaĢılan pre-eksitasyon sendromları çoğu Acil 
Tıp hekiminin korkulu rüyasıdır. Ancak belirli risk faktörlerine sahip olmayan asemptomatik 
pre-eksitasyon sendromu hastaları çok daha benign bir süreç izlemekte olup son yaklaĢımlar 
invazif giriĢim yerine risk sınıflaması ve izleme daha yakın durmaktadır.  
Olgu:  

Vaka 1 - LGL 

30 yaĢında kadın hasta sağ göğüs ağrısı ve çarpıntı Ģikâyetiyle ile acil servise baĢvurdu. 
Vitalleri, FM'si normaldi. EKG‟sinde kısa PR mesafesi (0.08 ms) dıĢında özellik yoktu. PA-

AC grafisi, elektrolitleri, hemogramı ve kardiyak enzim takibi (TnI, CKMB) ve EKO'su 
normal sınırlardaydı. ARA öyküsü ve Lyme hastalığı bulguları olmayan hastada ayırıcı tanı 
sonunda ön planda LGL düĢünüldü. Hasta ileri takip ve tedavi amacıyla Kardiyoloji 
polikliniğine yönlendirildi. 
Vaka 2 - WPW 

29 yaĢında bir erkek hasta acil servise yaklaĢık 2 saat önce olan ve 30 sn sürüp geçen çarpıntı 
Ģikâyetiyle baĢvurdu. Bu çarpıntıların son 1 yıldır ayda 1 kere tekrarladığını, yaklaĢık 1 dk 
sürdüğünü ve herhangi bir ilaç almadan geçtiğini belirtmekteydi. Hastanın geliĢ vitalleri 
stabil, fizik muayenesinde kalp sesleri düzenli ve ritmikti. Herhangi bir ilaç kullanımı ya da 
ailede kardiyak hastalık öyküsü mevcut değildi. Hastanın geliĢinde çekilen EKG‟sinde kısa 
PR intervali ve Delta dalgaları belirlendi. EKG bulgusu WPW ile uyumlu olan hasta holter 

takılması ve elektrofizyolojik değerlendirme yapılmak üzere Kardiyoloji takibine devredildi.  
Sonuç:  
Özellikle asemptomatik ve genç hastalarda invazif giriĢim ya da ablasyon tedavisinden 
kaçınmada, bu Ģekilde 1869 hasta içeren, 20 çalıĢmanın verilerinin bir araya getirilmesiyle 
düzenlenmiĢ 11722 hasta-yılı takip yapılmıĢ bir meta analizin sadece 10 ani kardiyak ölüm ve 
156 SVT bildirmesinin büyük etkisi olduğu belirtilmiĢ. Biz de asemptomatik, AF‟si olmayan, 

30 yaĢından genç, yeni tanı koyduğumuz pre-eksitasyon sendromlarında ilk kardiyak 
değerlendirmenin ardından ablasyon için yatırmak yerine risk sınıflaması ve takip amacıyla 
bu hastaları poliklinik takibine almaktayız. 
  

Anahtar Kelimeler: Wolf-Parkinson-White, Lown-Ganong-Levine, pre-eksitasyon 
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Resim 1. Wolf-Parkinson-White Tip B 

 
 

 

Resim 2. Lown-Ganong-Levine 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. Türkiye A il Tıp Ko gresi -6 Eki   Eskişehir    
 

126 

 

[PB-D08] 

Amfizematöz Sistit: Nadir bir karın ağrısı nedeni 
  

Ahmet Tuğrul Zeytin1
, Sermin Tok

2, Emine Kadıoğlu1
, Mustafa Serhat Kulan

3
 

1Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Acil Tıp 
Kliniği, Kütahya 
2Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Radyoloji 
Kliniği, Kütahya 
3Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Üroloji 
Kliniği, Kütahya 

  

GiriĢ: Amfizematöz sistit nadir görülen ancak mesanenin ciddi enfeksiyonunu gösteren klinik 
bir durumdur. Genellikle gaz oluĢturan mikroorganizmalar ile meydana gelir. Diyabetik 
bayanlarda veya mesane enstrumantasyonu olan kiĢilerde görülme sıklığı artmıĢtır. Klinik 
olarak net bir ayrım yapılmamakla birlikte tanı görüntüleme yöntemleri ile konmaktadır. Bu 
vakada kasık ağrısı, halsizlik ve bulantı Ģikayetleri ile acil servise baĢvuran ve takibinde 

bilgisayarlı tomografi ile tanı konan bir vaka sunulmaktad 

Olgu: 67 yaĢında diyabetik bayan hasta acil servise hafif karın ağrısı, bulantı Ģikayetleri ile 
baĢvurdu. Fizik muayenesine suprapubik hassasiyet dıĢında bir özelik saptanmadı. Hastaya 
semptomatik analjezik ve antiemetik tedavi damar yolundan baĢlandı. ÇalıĢılan idrar 
tetkikinde 283 HPF lökosit saptandı. Ancak tedavi ile Ģikayetleri gerilemeyen hastaya batın 
ultrasonografi istendi. Ultrasonografide ağrı lojunda yoğun hava ekojeniteleri ve sağ böbrekte 
orta dereceli hidronefroz saptanması üzerinde IV kontrastlı bilgisayarlı tomografi çekildi. 
Tomografide mesane duvarını diffüz tutan hava dansitesi izlenmesi üzerine hastada 
amfizematöz sistit düĢünüldü. Üroloji ve enfeksiyon hastalıkları ile konsulte edilen hastanın 
takibinde aktif Ģikayeti kalmaması üzerine poliklinik kontrolü önerisiyle taburcu edildi.  
Sonuç: Amfizematöz rutin yaklaĢımla sistit kolay tanı konulamayan bir durumdur. Hekimin 
özellikle risk faktörleri olan hastalarda amfizematöz sistitin neden olabileceği ciddi 
komplikasyonlar nedeniyle dikkatli olmalı ve gerekli önemi vermelidir. Tanısal görüntüleme 
olarak da bilgisayarlı tomografi en uygun yöntemdir. 
  

Anahtar Kelimeler: Amfizematöz sistit, risk faktörleri, tanı 
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BT bulguları 

 
Amfizematöz Sistit Bilgisayarlı Tomografi bulguları 
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Ultrason bulguları 

 
Amfizematöz Sistit ultarsonografi bulguları 
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[PB-D09] 

Kodein İçeren Oral Preparatların İntravenöz Yolla Uygulanmasına Bağlı Gelişen Cilt 
Altı Absesi 
  

Özge Duman Atilla, Murat YeĢilaras, Turgay Yılmaz Kılıç, Nur Zafer 
tepecik eğitim ve araĢtırma hastanesi, acil tıp kliniği, i<mir 
  

GiriĢ: Kodein, afyondan elde edilen analjezik, antitussif ve antidiyareik bir opioiddir. Viral üst 
solunum yolu enfeksiyonu yakınmalarının semptomatik tedavisinde kullanılan ilaçlarda sıkça 
bulunmaktadır. Bu preparatlar opioid bağımlıları tarafından kodein içeriği nedeniyle 
uygunsuz Ģekilde kullanılabilmektedir. Non steril Ģartlarda oral tabletleri eritip intravenöz 
yolla uygulayan ve önkol sırtında abse geliĢen erkek hastayı sunmak istedik.  
Olgu: 29 yaĢında erkek, sol ön kolda ĢiĢlik ve kızarıklık Ģikayeti ile baĢvurdu. 37,6 °C ateĢ 
dıĢında yaĢamsal bulguları normaldi. Fizik muayenede ön kolun 1/3 distal-dorsalinde yaklaĢık 
6x6 cm boyutlarında, fluktuasyon veren çevresi ödemli ve kızarık abse ile uyumlu lezyon 
tespit edildi. Sol el dorsalinde ve el parmaklarında ödem mevcuttu. (Figur 1 ve 2). Hastanın 
vücudunun çeĢitli yerlerinde damar içi enjeksiyonla uyumlu izler saptandı. Diğer sistem 
muayeneleri olağandı. Anamnez derinleĢtirildiğinde, hastanın son 5 yıldır günde 2 kez 30 adet 
A-ferin® kapsülü eriterek damar içine enjekte ettiği öğrenildi. 3 gün önce enjeksiyon yaptığı 
yerde kızarıklık, ağrı ve ĢiĢlik geliĢtiğini ifade etti.  
Hastanın beyaz küre değeri 13,3 K/ul idi. Böbrek ve karaciğer fonksiyon testleri ve elektrolit 
değerleri normaldi. Acil serviste abse drene edildi ve yara kültürü gönderildi. Hasta 
enfeksiyon hastalıkları kliniğine yatırıldı ve intravenöz yolla tigecycline tedavisi baĢlandı. 
Hepatit tarama testlerinde antiHCV (+) tespit edilen hastanın ekokardiyografisinde infektif 
endokardit düĢündüren bir bulguya rastalanmadı. Yara kültüründe Enterococcus faecalis 
üredi. Tedavinin 8. günü hastanın klinik bulguları geriledi. 
Sonuç: Kodein (metilmorfin), ilk olarak 1834 yılında morfinden sentezlenmiĢtir. Ülkemizde 
kodein içeren 18 kombine oral preparatta kodein bulunmaktadır. (tablo 1) Ülkemizde kodein 
fosfat içeren ilaçlar „normal reçete ile verilmesi gereken ve izlemeye tabi ilaçlar listesi” 
içerinde yer almaktadır. Reçeteler Sağlık Bakanlığı tarafından denetlenmekte olup ve 
eczanelerde saklanma zorunluluğu vardır. Peroral yolla kullanılan kodein içeren ilaçların 
intravenöz yolla uygulanmasını ayrıntılı olarak tarif eden internet siteleri bulunmaktadır. Acil 
servis hekimleri özellikle uyuĢturucu bağımlılarında görülen abselerde, kodein preparatlarının 
cilt altı yolla uygulanmıĢ olabileceğini akla getirmelidir. 
  

Anahtar Kelimeler: kodein, ilaç suistimali, abse, intravenoz enjeksiyon 
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figür-1 

 
 

 

Figür-2 
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Kodein fosfat içeren normal reçete ile verilmesi gereken izlemeye tabi ilaçlar 

ĠLAÇ ADI RUHSAT 

SAHĠBĠ 
FARMASÖTĠK 
ġEKĠL 

ETKĠN 
MADDE 

BĠRĠM 
MĠKTARI 

Apex kapsül Bio-Kem 30 kapsül Kodein fosfat 10 mg 

Anakod tablet Tek 20 tablet Kodein fosfat 8 mg 

Apc tablet Dermancı 20 tablet Kodein fosfat 9.6 mg 

Aferin kapsül Bilim 30 kapsül Kodein fosfat 10 mg 

Codasel tablet Akdeniz 20 tablet Kodein fosfat 10 mg 

Devasko tablet Deva 10 ve 20 tablet Kodein pur 7.5 mg 

Doladamon draje Ġbrahim Ethem 20 draje Kodein fosfat 15 mg 

Doladamon P 

draje 
Ġbrahim Ethem 20 draje Kodein fosfat 15 mg 

Dolviran tablet Bayer Ġlaç 20 tablet Kodein fosfat 9,6 mg 

Fulpen tablet Adeka 20 tablet Kodein fosfat 9,5 mg 

Geralgine K 

tablet 
Münir ġahin 20 tablet Kodein fosfat 10 mg 

Küramol tablet Santa Farma 20 tablet Kodein fosfat 10 mg 

Nurofen Plus 

tablet 

Reckıtt 
Benckiser 

12 tablet Kodein fosfat 12.80 mg 

Pacofen tablet Ġbrahim Ethem 20 tablet Kodein fosfat 7.5 mg 

Pirosal tablet Saba 20 tablet Kodein fosfat 10 mg 

Temsaljin tablet Biosel 20 tablet Kodein fosfat 10 mg 

Theraflu draje Sandoz 20 draje Kodein fosfat 10 mg 

Vermidon - K Ġlsan 20 tablet Kodein fosfat 10 mg 
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[PB-D10] 

Ağır kaldırma sonrası gelişen skolyoz 

  

Burak Demirci, Selim Ġnan, Burak Altan, Selçuk Akoğlu, Erinç Müderris, Murat Ongar 
Ankara Numune Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi 
  

GiriĢ:  
Omurganın lateral eğriliğine skolyoz adı verilmektedir. Ayakta çekilen grafilerde bu eğriliğin 
%10 un altında olması genelde spinal asimetri olarak isimlendirilir ve tedavi gerektirmez. 

Skolyozun sınıflamasında idiopatik, konjenital, nöromüsküler, nörofibromatik, posttravmatik, 
metabolik ve dejeneratif gibi nedenler yer almaktadır. Bunlardan en sık görüleni idiopatik 
skolyozdur. Bu olguda ağır kaldırma sonucu geliĢen skolyozu konu almaktadır. Posttravmatik 
gruba giren bu tip çok sık görülmemekle birlikte yaĢ ve olayın oluĢ itibariyle bu hastada önem 
arz etmektedir.  

 

Olgu:  

41 yaĢında bayan hasta, 5-7 kg kadar bir ağırlık kaldırdıktan sonra ani bir bel ağrısı ile belinde 
aniden bir eğirilik baĢladığını ifade ederek acil servise baĢvurdu. HAstanın daha önce bilinen 
bir hastalığı yok. Bilinen konjenital bir hastalığı yok. Daha önce duruĢunda bir anormallik 
olmadığını ifade ediyor. Hastanın fizik muayenesinde ayakta iken hasta sola deviye, lomber 

bölgede ağrısı hassasiyeti mevcut. Hastanın motor duyu defisiti yok. Ardından hastanın grafisi 
isteniyor ve grafide hastada skolyoz geliĢtiği görülüyor (ġekil - 1). Bunun üzerine hastadan 
lomber CT isteniyor ve lomber CT de fraktur saptanmıyor. Takiben Lomber MRG çekilen 
hastanın MRG sonucunda L5-S1 intervertebral diskinde dejenerasyona sekonder sinyal kaybı 
izlenmiĢtir. L5-S1 düzeyinde diffüz annüler disk bulginge eĢlik eden posterior santral disk 
protrüzyonu izlenmiĢtir (ġekil - 2). Hastadan Ortopedi ve Beyin Cerrahisi konsültasyonları 
isteniyor ve acil giriĢim düĢünülmemesi üzerine medikal tedaviye baĢlanıyor.  
 

Sonuç: Skolyoz daha çok idiopatik olmakla beraber bu hastada olduğu gibi ani hareket ve ağır 
kaldırma sonrasında da geliĢebilir. Bu hastada olmamıĢtır fakat bunun beraberinde fokal 
nörolojik defisitler de ortaya çıkabilir. Travma ve ani hareket sonrasında geliĢen bel 
ağrılarında düĢünülmesi gerekmektedir. 
  

Anahtar Kelimeler: Travma, Skolyoz, Ağır kaldırma 
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Şekil - 1 
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[PB-D11] 

Perikardiyosentez öncesi protrombin kompleks konsantresi kullanımı: Olgu sunumu 

  

Selim Genç1
, Kadir Dibek

1, Mehmet Hilmi Höke1, ġahin Atik1, Macit Aydın1
, Sinan 

Yıldırım2
 

1DıĢkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Ankara 
2Ağrı Devlet Hastanesi, Acil Servis, Ağrı 
  

GiriĢ: Günümüzde kullanılan protrombin kompleks konsantreleri (PCC), K vitamini 
antagonislerinin etkisini tersine çevirmede hızlı ve güvenilir ajanlardır. Taze donmuĢ 
plazmaya oranlara etkilerinin daha hızlı baĢladığı kanıtlanmıĢtır. Bu makalede daha öncesinde 
oral antikoagülan kullanan ve perikardiyosentez öncesi INR düzeyini normal seviyelerine 
getirmek için PCC kullanılan bir olgu sunuldu. 
 

Olgu: 56 yaĢında erkek hasta solunum sıkıntısı yakınması ile acil servise getirildi. 
Öyküsünden kronik obstruktif akçiğer hastalığı, akçiğer kanseri, derin ven trombozu 
hastalıkları olduğu ve 5 mg/gün dozonda varfarin sodyum kullandığı öğrenildi. BaĢvuruda 
tansiyon arteriyal 75/40 mmHg, solunum 26/dakika, kalp hızı 120 / dakika idi. fizik 
muayenesinde ekpiryum uzamıĢ, solunum sesleri sol akçiğer bazal bölgede azalmıĢtı ve kalp 
sesleri derinden gelmekte idi. Diğer fizik muayene bulguları normaldi. Labaratuar 
incelemesinde beyaz küre: 20000 / L (NA: 4500-10300), glukoz: 204 mg/dl (NA:70-100), 

üre: 111 mg/dl (NA:19-48), kreatinin: 2,27 mg/dl (NA:19-48), AST: 213 u/L (NA:0-34), 

ALT: 145 u/L (NA:10-49), laktat: 4,29 mmol/ L (NA:0-1,8 ), INR: 4.11 idi. 

Ekokardiyografide kalbi çepeçevre içine alan, kalbe bası etkisi oluĢturan, en kalın yerinde 3,2 
cm ye ulaĢan perkardiyal mayi tespit edildi. Hastaya 250 iu PCC uygulandıktan sonra 
perikardiyosentez yapıldı. 
Takibinde solunum sıkıntısı düzeldi, INR: 1,8 olarak ölçüldü. Varfarin sodyum kesildi yerine 
enoksaparin baĢlandı. birinci günün sonunda ekokardiyografide bası etkisi oluĢturmayan en 
kalın yerinde 0,6 cm mai tespit edildi. takibinin ikinci gününde sağ ayak baĢ parmağı 
bölgesinde morluk ve ağrı olması üzerine yapılan dopler ultrasonografide sağ ana femoral 
vende lümeni tama yakın dolduran, sol popliteal ven ile sol sefana parvada kompesyona yanıt 
alınamayan kronik trombüs ile uyumlu görüntü tespit edildi. Daha önceki dopler sonuçları ile 
karĢılaĢtırıldığında lezyonların aynı olduğu görüldü.  
 

Sonuç: PCC, K vitamini antagonisleri kullanan hastalarda acil cerrahi giriĢimlerin yapılması 
gerektiği hallerde INR düzeyini uygun seviyelere indirmek ve kanama kontrolünü sağlamak 
için verilebilir. Volüm yüklenmesi yapmaz, allerjik etkisi yoktur, içindeki faktör oranları sabit 

olduğundan düĢük trombojenijk etkisi vardır. 
  

Anahtar Kelimeler: Perikardiyosentez, derin ven trombozu, protrombin kompleks 

konsantresi 

 

 

 



 

9. Türkiye A il Tıp Ko gresi -6 Eki   Eskişehir    
 

135 

 

[PB-D12] 

Önemli bir EKG bulgusu; Wellens Sendromu 

  

Zeynep Aslı Kartal, Dilek Soydam Güven 

Antalya Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Antalya 

  

GiriĢ: Wellens Sendromu, sol ön inen arterin (LAD) kritik düzeyde darlığını gösteren 
elektrokardiyogram (EKG) bulgusudur. Wellens Sendromu tanı kriterleri karakteristik T-

dalga değiĢiklikleri, anjinal göğüs ağrısı öyküsü, kardiyak enzim düzeylerinin normal ya da 
hafif yükselmiĢ olması ve EKG‟de Q dalgası, anlamlı ST-elevasyonu ve R-dalga progresyon 

kaybının olmamasıdır. Karakteristik T-dalga değiĢiklikleri, özellikle V2 ve V3 olmak üzere 
prekordiyal derivasyonlarda bifazik T-dalga varlığı veya aynı derivasyonlarda derin T-dalga 

inversiyonudur. 

Olgu: 34 yaĢında erkek hasta acil servise göğüs ağrısı Ģikayetiyle baĢvurdu. Ağrısının yaklaĢık 
10 saat önce baĢladığını, göğsünün içinde bir baskı olduğunu, ağrının eforla iliĢkili 
olmadığını, sol kola yayıldığını ve 15 dakika kadar sürüp geçtiğini ifade etti. Son yarım saattir 
ağrısının devam ettiğini söyledi. Hastanın özgeçmiĢinde 4 yıl önce Hodgkin Lenfoma tanı ve 
tedavisi dıĢında özellik yoktu. Hastanın fizik muayenesinde patolojik bulgu saptanmadı. 
Hastanın EKG‟sinde Wellen Sendromu bulguları görülmekteydi (ġekil-1). Hastanın PA-

Akciğer grafisinde özellik yoktu. Hasta monitörize edilip 300 mg asetilsalisilik asit çiğnetildi 
ve kardiyak enzimleri için örnek alındı. Hastanın ilk troponin değeri 0,05 ng/ml (0,02 – 0,06 

ng/ml) ölçüldü. Hasta Akut Koroner Sendrom ön tanısı ile kardiyoloji ile konsülte edildi. 
Kardiyoloji hekimleri hastayı değerlendirirken hastanın ağrısı çok daha Ģiddetli Ģekilde 
yeniden baĢladı ve hastanın soğuk terlemesi oldu. O anda çekilen EKG‟de Hiperakut Yaygın 
Anterior ST-Elevasyonlu Miyokart Ġnfarktüsü bulguları saptandı (ġekil-1) ve hastaya birincil 

tedavisi verilerek acilen koroner anjiyografi (KAG) laboratuvarına indirildi. Hastanın KAG 
değerlendirmesinde LAD proksimalinde %99 tromboze darlık saptandı ve bu tıkanıklığa 
peruktan koroner müdahale yapılarak tam açıklık sağlandı. Koroner yoğun bakım ünitesinde 
takip edilen hasta Ģifa ile taburcu edildi. 
Sonuç: Acil servis hekimi, hastayı doğru değerlendirebilmek için spesifik EKG bulgularını 
bilmelidir. Çoğu zaman nonspesifik dalga değiĢikliği olarak yorumlanabilen bazı bulgular, 
hasta için hayati sonuçlara sebep olabilir. Wellens Sendromu bulguları kritik düzeyde darlığı 
göstermesi ve Akut ST-Elevasyonlu Miyokart Ġnfarktüsü‟nün habercisi olduğu için oldukça 
önemlidir ve acil servis hekimi tarafından tanınmalı ve önemsenmelidir. 
  

Anahtar Kelimeler: Wellens, miyokart infarktüsü, koroner arter 
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Şekil-1, 
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[PB-D13] 

Kırık kalp sendromu 

  

Emre Karslı1, Sinem Avcı1
, Jale Zeynep Yıldız2, BaĢak Bayram1

 
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Ġzmir 
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ġzmir 
  

GiriĢ: Takotsubo kardiyomiyopatisi kırık kalp sendromu olarak bilinir. Akut koroner sendrom 
Ģüphesiyle takip edilen hastaların %1,7-2,2‟inde Takotsubo kardiyomiyopatisi saptandığı 
bildirilmiĢtir. EKG bulguları genellikle ön yüz MI ile karıĢır. Göğüs ağrısı, dispne, ST 
elevasyonu, T dalga inversiyonu veya QT uzamasının eĢlik ettiği akut, geçici ventriküler 
apikal duvar hareket kusuru ile karakterizedir. Her ne kadar ilk tanımlaması Japonya‟da 
yapılsa da ABD ve Batı Avrupa‟da daha sık görülmektedir. Bu olgu sunumunda acil servise 
nefes darlığıyla baĢvuran, EKG‟de inferior ve ön yüzde ST elevasyonu saptanan, 
anjiyografide Takotsubo kardiyomiyopatisi tanısı konan hasta sunulmuĢtur. 
Olgu: 63 yaĢında erkek hasta acil servisimize (AS) aynı gün baĢlayan nefes darlığı ve 4 
gündür idrara çıkamama Ģikayetiyle baĢvurdu. Hastanın KOAH ve prostat kanseri tanıları 
vardı. AS‟imizden önce dıĢ merkez acil servis baĢvurusunda sonda takılamadığı için 
hastanemize sevk edildiği öğrenildi. BaĢvuruda genel durumu orta, toksik görünümde bilinci 
açık, koopere – oryante, kaĢektik olarak değerlendirildi. KB:145/92mmHg, nabız:140/dk, 
solunum sayısı:30/dk, oksijen satürasyonu:%94 olarak saptandı. Fizik muayenesinde solunum 
sesleri sağda azalmıĢ, sağ orta lobda raller olduğu belirlendi, diğer sistem muayeneleri 
olağandı. EKG‟sinde D2, D3 ve aVF‟de 2 mm, V3, V4 ve V5‟te 3 mm ST elevasyonu 
saptandı (Resim 1). Yatak baĢı Ekokardiyografide sağ ventrikül önünde bası oluĢturmayan 
0,8mm perikardiyal mayi ve apikolateral hipokinezi saptandı. Hastaya akut koroner sendrom 
düĢünülerek 300 mg ASA ve 300 mg klopidogrel tb verildi. Hasta akut koroner sendrom ön 
tanısı ile kardiyolojiye konsülte edildi. Primer PCI‟a alınan hastanın anjiyografisinde anlamlı 
koroner oklüzyon yoktu ancak sol ventrikülde apikal balonlaĢma saptandı. “Takotsubo 
Kardiyomiyapatisi” düĢünülen hasta koroner yoğun bakıma yatırıldı. Yoğun bakımda KOAH 
nedeniyle noninvaziv ventilasyon uygulanan ve pnömoni geliĢen hasta 45 gün hastane yatıĢı 
sonrası taburcu edildi. 
Sonuç: EKG‟de görülen ST elevasyonu ve eĢlik eden EKO‟da lokal duvar hareket kusurunu 

öncelikle miyokard enfarktüsü lehine yorumlasak da Takotsubo kardiyomiyopatisi bu tabloyu 
taklit eden ve sık görülen bir durumdur. Ayırıcı tanılar arasında düĢünülmelidir 
  

Anahtar Kelimeler: ST elevasyonu, Takotsubo kardiyomiyopatisi, kırık kalp sendromu 
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Resim 1. 

 
Hastanın başvuruda EKG'^si 
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Resim 2. 

 
Koroner anjiografi görüntüsü 
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[PB-D14] 

Bilinç Bulanıklığı ile Nadir Bir Başvuru; Serebral Sıtma 

  

Gökçe Akgül Karadana1
, Selman Yeniocak

1
, Hilal Hocagil

2
, Hakan Topaçoğlu3

 
1Haseki Eğitim AraĢtırma Hastanesi 
2Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim AraĢtırma Hastanesi 
3Ġstanbul Eğitim AraĢtırma Hastanesi 
  

GiriĢ: Acil servise bilinçte değiĢiklik Ģikayeti ile baĢvuran hastalarda ayırıcı tanıda birçok 
hastalık gözden geçirilmelidir. Genellikle periyodik üĢüme, titreme ve ateĢ ataklarına yol 
açan, ciddi olgularda özellikle anemi, solunum yetmezliği ve koma ile seyredebilen sıtma 
bilinç değiĢikliği nedenlerinden biridir. Bu olguda baĢlangıçta tespit edilmeyen tekrarlayan 
öykü ve fizik muayene ile tanı konulan serebral sıtma olgusu sunulmuĢtur.  
Olgu: 41 yaĢında erkek hasta sabah baĢlayan ve giderek artıĢ gösteren bilinç bulanıklığı 
Ģikayetiyle ambulansla acil servise getirildi. Hasta yakınlarından alınan bilgide hastanın 
özgeçmiĢinde bir özellik ve ilaç kullanımı yoktu. Ambulans transferi esnasında nöbet 
geçirdiği rapor edilen hastanın geliĢte bilinci kapalı, nonkoopere, nonoryante olup 
GKS:E1M4V2 olarak tespit edildi. Spontan solunumu olan hastanın geliĢ vital bulguları hafif 
taĢikardi dıĢında normal olarak saptandı. Fizik muayenede solunum ve kardiyovasküler sistem 
normal olarak değerlendirilen hastada fokal nörolojik bulgu ve ense sertliği saptanmadı. 
Laboratuvar analizinde Hb:13.9 g/dL RBC:4.14 M/uL WBC:9.7 M/uL Plt:18 M/uL, ALT:53 

U/L, AST:50 U/L Total/Direkt billurubin:5.28/1.55 mg/dL, LDH:354, CK:65 U/L, CRP:266 

mg/L olarak bulundu. Bilgisayarlı beyin tomografisi, konrastlı ve difüzyon beyin MRI 
görüntülemede anormallik saptanmadı. Bilinç bulanıklığı devam eden hastanın acil serviste 

izlemi esnasında vücut ısısı 38.6 C0 tespit edildi. Hastanın eĢinden tekrar hastanın 10 gün 
öncesinde Afrika seyahatinin olduğu ve önerilmesine rağmen herhangi bir profilaktik ilaç 
kullanmadığı ifade edildi. Enfeksiyon Hastalıkları bölümünce konsültasyon sonrası hastaya 
yapılan periferik kan ince ve kalın yaymasında Plasmodium falciparum tipi parazit tespit 
edilmesi üzerine serebral sıtma tanısı konularak yoğun bakıma alındı. Arthemether ve 
Lumefantrin tedavisi sonrası bilinç ve genel durumunda düzelme sağlanan hasta Enfeksiyon 
hastalıkları kliniğinden taburcu edildi. 
Sonuç: Bilinç bulanıklığı ile baĢvuran ve standart yöntemlerle kısa zamanda tanıya 
varılamamıĢ olgularda ayrıntılı alınan hikaye ve tekrarlayan fizik muayeneler çok önemlidir. 
Bu olguda izlemde ateĢ saptanması ve hastayı iyi bilen bir yakınından enfeksiyon riski taĢıyan 
bölgeye seyahat öyküsü hasta tanısına ve erken dönemde tedavisine katkı sağlamıĢtır. 
  

Anahtar Kelimeler: bilinç bulanıklığı, ateĢ, sıtma 
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[PB-D15] 

Acil servise anksiyete ile başvuran hastaya yaklaşım: Bonzai kullanımı 
  

Merve Demireller, Fatma Sarı Doğan, Ahmet Demir, Alev Eceviz 

Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Acil Servis, Ġstanbul 
  

GiriĢ: Sentetik kannobinoid içeren maddeler genel olarak, Avrupa‟da “Spice”, ABD‟de “K2”, 
Türkiye‟de ise “Bonzai” ya da “Jamaika” olarak adlandırılmaktadır. Bunlar tipik olarak, 
bitkisel içeriğin üzerine püskürtülmüĢ olan bir kaç farklı sistemik kannobinoid içeren ve daha 
sonra kullanıcılar tarafından kanabise benzer biçimde içilen “bitkisel sigara karıĢımlarıdır”. 
Sentetik kannobinoidlerin bildirilen psikoaktif etkileri öfori ile anksiyete, ajitasyon, iritabilite, 
psikoz ve biliĢsel becerilerde değiĢiklik arasında farklılık gösterirken, akut fiziksel etkileri 
terleme, bulantı, kusma, iĢtah değiĢiklikleri, hipertansiyon/hipotansiyon, göğüs ağrısı, 
taĢikardi/bradikardi, solunum depresyonu, konfüzyon, psikomotor ajitasyon, sommolans ve 
sedasyon arasında değiĢkenlik gösterir. 
Olgu: 28 yaĢ erkek hasta bulantı, baĢ dönmesi, patlama hissi Ģikayetleriyle acil servise 
baĢvurdu. GKS:15 bilinç açık, oryante, koopere. TA: 110/70 mmhg Kġ:88 mg/dl 
Nabız:110/dk. GeliĢinde çekilen EKG sinde sinüs taĢikardisi mevcuttu. Pupilleri midriyatik, 
bilateral ıĢık reflexleri pozitifti. Nistagmusu yoktu, Nörolojik muayenesi doğaldı. Hasta 
monitörize edildi, rutin tetkikleri yapıldı ve hidrasyona baĢlandı. Anemnez derinleĢtirildiğinde 
çok miktarda alkol ve bonzai kullandığı anlaĢıldı.Kan tetkiklerinde patoloji saptanmadı. 
Kontrol EKG sinde dinamik değiĢiklik yoktu, kardiyak markerları negatif geldi. Takip 
esnasında nefes darlığıyla beraber hastanın tanımlayamadığı, yaklaĢık 10 dk sürüp geçen, tüm 
vücutta yaygın ağrı ve ajitasyonları oldu, saldırgan davranıĢlar sergiledi. EĢ zamanlı çekilen 
EKG sinde de dinamik değiĢikliğe rastlanmadı. Acil serviste yaklaĢık 8 saat takip edilen 
hasta, semptomların düzelmesi ve ek patolojiye rastlanmaması üzerine önerilerle taburcu 
edildi. 

Sonuç: Dozaj ve içerik açısından yapıları tam olarak bilinmeyen bu maddeler, yasal 

düzenlemelerin bulunmaması ve internet aracılığıyla kolay ulaĢım nedeniyle, son dönemlerde 
gençler arasında kötüye kullanılmaktadır. Acil servise ajitasyon, patlama hissi, bulantı, 
taĢikardi vb. atipik semptomlarla baĢvuran genç hastalarda ilaç veya madde alımı mutlaka 
sorgulanmalı, gençler bu maddeler hakkında bilgilendirilmelidir. 
  

Anahtar Kelimeler: Bonzai, acil servis, sentetik kannobinoid 
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[PB-D16] 

İlçe devlet hastanesinden inme tanısı ile sevk edilen bayan aort diseksiyonu olgusu 

  

Hamit Özçelik1, ġeyhmus Kaya2, ġengül Özçelik3, Ahmet Yıldırım1
 

1T.C. Sağlık Bakanlığı Çanakkale Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği Çanakkale 
Devlet Hastanesi, Acil Servis, Çanakkale 
2T.C. Sağlık Bakanlığı EskiĢehir Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği EskiĢehir Devlet 
Hastanesi, Acil Servis, EskiĢehir 
3Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Ġç Hastalıkları Anabilim Dalı, Çanakkale 

  

GiriĢ: Aort diseksiyonu tipik olarak en Ģiddetli göğüste baĢlayan (hastaların>%85) ve sırta 
yayılan akut baĢlangıçlı ağrı Ģeklindedir. Hastaların çoğu 50 yaĢ üzeri hipertansiyon (HT) 
geçmiĢi olan erkek hastalardır. Ağrının yeri ve semptomlar tutulan aort alanı ile iliĢkilidir. 
Diseksiyon ilerledikçe karotis arter tutulumu ile inme belirtileri de görülebilir. Bizde Acil 

Servis‟lerde(AS) sık rastlanmayan inme semptomları ile gelen aort diseksiyonlu yaĢlı bayan 
hastayı tartıĢmayı amaçladık. 
Olgu: 72 yaĢında HT geçmiĢi olan, bayan hasta sol tarafta tutmama nedeniyle inme tanısı ile 
ilçe devlet hastanesinden tarafımıza sevk edildi. Hastanın geldiğinde genel durumu ortaydı ve 
gözleri sağa deviyeydi. Vital bulguları TA: 90/60 mmHg (sağ kol), Nb: 70/dk, SS:16/dk, 
PxO2:%99, AteĢ: 36,3°C idi. Fizik muayenesinde sağ üst ekstremite periferik nabızları 
alınamadı, sol kol TA: 130/80 mmHg olarak ölçüldü, sol hemipilejikti (kas gücü 2/5). Diğer 
sistem muayenelerinde belirgin patoloji saptanmadı. Yatak baĢı USG‟de minimal perikardiyal 
mayi saptandı. Ġnme kliniği olan hastaya beyin BT çekildi, kanama yada belirgin iskemi 
bulgusu saptanmadı. Üst ekstremite nabız defisiti,ekstremiteler arasında TA farkı olmasından 
ve yatakbaĢı USG‟de perikardiyal mayi saptanmasından dolayı hastada öntanı olarak aort 
diseksiyonu düĢünüldü. Çekilen iv kontrastlı torako-abdominal BT‟de sağ karotis arteri de 

tutan De-Bakey tip 1 aort diseksiyonu saptandı (Resim 1 ve 2).  
Sonuç: Aort diseksiyonu olan hastalar tipik olmayan klinik bulgularla AS‟lere gelebilirler. 
Özellikle inme kliniği ile AS‟lere gelen hastalarda ayırıcı tanıda her zaman aort diseksiyonu 

düĢünülmelidir. YatakbaĢı USG birçok hastalıkta olduğu gibi, aort diseksiyonunda da AS 
hekimlerine önemli ipuçları verebilir. 
  

Anahtar Kelimeler: acil servis, aort diseksiyonu, inme, yatakbaĢı USG 
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Çıkan aortadaki diseksiyon flebi BT görüntüsü 

 
 

 

Arkus aortadaki diseksiyon flebi BT görüntüsü 
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[PB-D17] 

"Bonsaii"; Ölümcül sonuçları olan yeni bir madde 

  

Sonay Ezgi Yıldırım1, Öner Bozan1, Özlem Güneysel2
 

1Ümraniye Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği, Ġstanbul 
2Dr Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği, Ġstanbul 
  

Giriş: Sentetik kanabis psikoaktif bir madde olup doğal otların üzerine sentetik kimyasallar 
püskürtülerek elde edilir ve kanabisin etkilerini taklit eder, dumanı inhale edilerek tüketilir. 
Ġntoksikasyonu psikoz, bulantı ve kusma, barsak dismotilitesi, taĢikardi, miyokard enfarktüsü, 
nöbet ve koma gibi birçok bulgu ve semptoma neden olmasının yanında; solunum 
depresyonu, düĢük vücut pH'sı ile birlikte artmıĢ anyon açıklı metabolik asidoz gibi ciddi 
komplikasyonlara da yol açabilir.  
 

Olgu:24 yaĢında erkek hasta acil servisimize evinden ambulansla alınarak getirildi. 
Öğrendiğimize göre 3 saat önce sentetik kanabis kullanımı mevcuttu ve ailesi tarafından 
bilinci kapalı ve siyanotik bir halde bulunmuĢtu. GeliĢinde Glasgow Koma Skalası 3 tü, 
güçlükle soluyordu, pupiller dilate ve ıĢık refleksi alınmıyordu. Vital bulgularında; kan 
basıncı 80/40 mmHg, kalp hızı 110/dakika, SpO2 68, ateĢ 36o C ve kan Ģekeri 140 mg/dL idi. 
Havayolunu korumak için entübasyon planlandı. Yakın takip ve tedavi için yoğun bakım 
ünitesine alınarak mekanik ventilasyon desteği baĢlandı. Takibinin ikinci gününde bilinci 
yerine geldi ve spontan solunumun dönmesiyle ekstübe edilerek taburcu edildi. 
 

Sonuç:Sentetik kanabis Türkiye' de yeni kullanılmaya baĢlanan bir maddedir. Öforik ve enerji 
verici etkileri nedeniyle genç eriĢkinler tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır. Solunum 
depresyonu, kardiyovasküler depresyon ve koma gibi ölümcül sonuçları olabilmektedir. 
Tanısı çoğu kez klinik Ģüphe ile konabildiğinden acil hekimleri bilinç değiĢikliği ve solunum 
depresyonu olan hastalarda sentetik kanabis kullanımını akıllarında tutmalıdır. 
  

Anahtar Kelimeler: bonsai, jamaika, sentetik kannabis 
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[PB-D18] 

Acil Servise Karaciğer Yetmezliği Bulgularıyla Başvuran Bir Trikuspit Yetmezliği 
Olgusu 

  

Ercan Gündüz, Recep Dursun, Mustafa Ġçer, Yılmaz Zengin, Mehmet Üstündağ 

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Diyarbakır 
  

GiriĢ:  
Sağ kalp yetmezliği(SKY)‟nin nedenlerinden birisi de trikuspit yetmezliğidir. SKY‟de baĢlıca 
Ģikayetler nefes darlığı, göğüs ağrısı, çarpıntı, boyun damarlarında belirginleĢme, ayaklarda 
ĢiĢme, karında ĢiĢlik ve hazımsızlık, kabızlık ve baĢ dönmesidir. Kronik karaciğer hastalığı; 
virüsler, alkol, metabolik hastalıklar(Wilson, hemakromatozis, vb.), ilaçlar, toksinler ve 
kriptojenik olarak geliĢebilir. Kronik Karaciğer Hastalığı bulguları kompanse ve dekompanse 
dönem diye sınıflandırılır. Dekompanse sirozlu hastalarda klinik olarak sarılık, ensefalopati 
ve hipervolemiye ait bulgular (boyun venöz dolgunluğu, pretibial ödem, asit) görülür. Biz bu 
çalıĢmada acil servise dekompanse siroz bulguları ile baĢvuran ve etiyolojisinde ileri derecede 
romatizmal mitral ve trikuspit yetmezliği tespit edilen olguyu sunduk. 
 

Olgu:  

28 yaĢında erkek hasta bir haftadan beri giderek artan nefes darlığı, vücudunda ve gözlerinde 
sararma Ģikayetleriyle acil servise baĢvurdu. ÖzgeçmiĢinde ve soygeçmiĢinde özellik olmayan 
hastanın fizik muayenesinde; boyun juguler venöz dolgunluğu pozitif, cilt ve skleralar ikterik, 

pretibial ödem: ++/++ idi. Laboratuvar parametrelerinde; Hb: 10,9, Hct:31,4, beyaz küre: 
13,9, platelet: 168, INR: 1,34 PT: 16,1 aPTT: 27,5, glukoz: 95 mg/dL, AST: 2056 U/L, ALT: 

2210 U/L, ALP:154, LDH:1059, GGT:278, Total Blirubin: 1059, Direk Blirubin: 3,9 tespit 

edildi. Hepatit Paneli ve indirekt coombs negatif idi. Hastaya yapılan batın ultrasonografide 
karaciğer normal büyüklükte, hepatik venler dilate, perihepatik, pelvik ve batında hafif-orta 

düzeyde mayi izlendi. Elktrokardiografide sol atrium ve sağ kalp baĢluklarında geniĢleme, 
romatizmal mitral darlığı, ileri mitral ve trikuspit yetmezlik, pulmoner hipertansiyon 
(Pulmoner Arter Basıncı: 65 mmHg) tespit edildi. Dekompanse sağ kalğ yetmezliği tanısıyla 
Kalp Damar Cerrahisi tarafından yatırılan hastaya mitral valv replasmanı ve trikuspit kapak 
onarımı yapıldı. 
Sonuç 

Kronik Karaciğer Hastalığı semptom ve bulguları ile baĢvuran hastalarda kardiyak patolojiler, 
özellik de SKY‟ne neden olabilecek hastalıklar ayırıcı tanıda düĢünülmelidir. 
  

Anahtar Kelimeler: Kronik karaciğer, trikuspit yetmezliği, kapak hastalığı 
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[PB-D19] 

Acile Başvuran Kraniyal Ateşli Silah Yaralanmalarında Prognozu Etkileyen Faktörler 

  

Mustafa Ġçer, Yılmaz Zengin, Recep Dursun, Cahfer Güloğlu 

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Diyarbakır 
  

Amaç:  
Acil servise baĢvuran kraniyal ateĢli silah yaralanmaları(KASY) mortalite ve mobiditesi 
yüksek bir travma gurubunu oluĢturur. ÇalıĢmamızın amacı acil sevise baĢvuran KASY 
olgularında acile ilk geliĢ anındaki klinik ve labaratuvar bulguların prognoz üzerine olan 
etkilerini araĢtırmaktır. 
Gereç Yöntem:  
ÇalıĢma retrospektif bir çalıĢma olup 51 hastanın yaĢ, cinsiyet, yaralanmaya neden olan cisim 
(kurĢun, saçma), tansiyon, nabız, solunum sayısı, pupil ıĢık reaksiyonları(PIR), travma 
skorları(GKS, ISS, RTS, TRISS), lezyonun yeri, kemik fraktürleri, komplikasyonlar, 
lezyonun lokalizasyonu, kraniyal tomografi bulguları, ek organ yaralanmaları, lökosit, 
lenfosit, nötrofil sayımı, istatiksel olarak incelenerek mortalite ve kraniyal patolojilere etkili 

faktörler belirlendi. Univariate analizler, kategorik değiĢkenler için Ki-kare testi, sürekli 
değiĢkenler için Student‟s t testi kullanılarak yapıldı. p<0.05 değerler istatistiksel olarak 
anlamlı kabul edildi. 

Bulgular:  

Olguların 39(%76,5)‟u erkek, 12(%23,5)‟si kadındı.KASY yaĢayanların yaĢ ortalaması 
25,08±14,45, ölenlerin yaĢ ortalaması 25,60±8,17, ölen 5(%9,8), yaĢayan 46(%90,2), GKS 
ortalaması 12,51±4,31 idi. Hastalar hemodinamik stabilitelerine göre stabil olan 44(%86,3), 
anstabil olan 7(513,7) ve yaralanma tipi ve mekanizmasına göre kurĢun yaralanması 25(%49), 
saçma yaralanması 26(%51), yüksek hızlı 17(%33,3), düĢük hızlı 34(%66,7) idi. Kraniyal 
yaralanma lokalizasyonu en çok orbitonazal iken en sık görülen kraniyal patoloji intrakraniyal 
hemoraji ve subaraknoid hemoraji(SAH) idi. Hemodinamik stabilite, suisid, PIR, dural 

penetrasyon, GKS, SAH‟ın mortalite ile iliĢkisi anlamlıydı(p<0,05). 
 

Sonuç:  
KASY‟de acil servise ilk geliĢ anındaki hemodinamik durum, travma skorları, dural 
penetrasyon, SAH olması prognozu etkileyen faktörlerdir. 
  

Anahtar Kelimeler: Kraniyal ateĢli silah yaralanması, hemodinamik durum, SAH 
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[PB-D20] 

Karbon monoksit zehirlenmesi sonrasında gelişen miyokard infarktüsü 

  

Gökhan Ersunan, Özlem Bilir, Kamil Kayayurt, Özcan YavaĢi, Erhan UğraĢ, BarıĢ Giakop 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı 
  

GiriĢ: Karbon monoksit(CO), renksiz, kokusuz, tatsız, ve iritan olmayan bir gazdır. Karbon 
kaynaklı yakıtların iyi yanmaması sonucu ortaya çıkar. Hipoksiye en duyarlı organlar beyin 
ve kalp olduğu için, klinikte genellikle santral sinir sistemi ve kalp damar sistemine ait 
bulgular görülür. CO hemoglobine(Hb) oksijenden(O2) daha yüksek oranda bağlanma eğilimi 
gösterdiği için, hemoglobinin oksijen taĢıma kapasitesini sınırlar. Kanda CO düzeyinin 
artması sonucu dokulara O2 sunumu azalır. CO‟in kardiak myoglobine affinitesi Hb‟nden 
daha fazla, bu nedenle doku hipoksisine bağlı olarak myokardiyal depresyon ve hipotansiyon 

oluĢabilir. CO zehirlenmesinde yaygın doku hipoksisi ve pıhtı tıkacı oluĢumuna yatkınlık 
MĠ‟nin geliĢiminde önemli rol oynayabilir. Biz burada CO zehirlenmesi sonucu geliĢen MĠ 
vakasını tartıĢıcaz.  
Olgu: 53 yaĢında erkek hasta yanlıĢlıkla jenaratör eksoz gazını inhale ettikten sonra geliĢen 
göğüs ağrısı Ģikayeti nedeni ile sağlık kuruluĢuna baĢvurmuĢtur. Çekilen 
elektokardiografisinde inferior MĠ‟la uyumlu olması üzerine acil servisimize sevk edilmiĢtir 
(Ģekil 1). Fizik muayenede Hastanın genel durumu iyi bilinci açık GKS 15 Tansiyon arterial: 
90/60 mmHg, kalp hızı 60/dk ve aritmikti, S1 ve S2 normaldi, ek ses ve üfürüm saptanmadı. 
Solunum sayısı 21/dk olan hastada, ral ve ronküs duyulmadı. Laboratuvar değerleri: 
hemoglobin:14,8 g/dL, lökosit: 14.000 mm3, trombosit: 260.000 mm3, glukoz: 144 

mg/dL,AST: 117 IU/L, ALT: 130 IU/L, troponin I: 0,127 ng/mL CK 238 CKMB 4,32. idi. 

Arteriyel kan gazı gaza maruziyetten yaklaĢık 135 dk sonra bakılmıĢtır. pH: 7.23, pCO2: 
50mmHg, SaO2:%91, COHb: %8.3 olarak saptandı. Hastaya nazal kanülle 10 lt/dk, %100‟lük 
O2 tedavisi ve anti-iskemik tedavi baĢlandı hastaya kardiyoloji ile konsülte edilip koroner 
anjiografi planlandı. Yapılan anjiografide sağ koroner arterde % 100 tıkalı (Ģekil 2) olduğu 
görülüp balon anjioplasti sonrası stent yerleĢtirildi. Vakamız iki gün sonra Ģifa ile taburcu 
edilmiĢtir. 
Sonuç: Bu olgumuzu takdim ederek ülkemizde ve dünyada sık görülen karbonmonoksit 
zehirlenmesinin akut miyokard infarktüsü baĢta olmak üzere kardiyak sistemd bozukluklara 
neden olabileceğine dikkat çekmeyi amaçladık 

  

Anahtar Kelimeler: Karbon monoksit zehirlenmesi, miyokard infarktüsü, zehirlenme 
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şekil 1 

 
inferior miyokard infarktüsü EKG'si 
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şekil 2 

 
koroner anjiografide sağ koroner % 100 tıkalı 
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[PB-D21] 

Üst Gastrointestinal Sistem Kanamasının Nadir Bir Nedeni: Dieulafoy Lezyonu 

  

SavaĢ Sezik, YeĢim Eyler, Mustafa Sever, Mustafa Hayran 

Ġzmir Tepecik Eğitim Ve AraĢtırma Hastanesi 
  

GiriĢ: Dieulofay lezyonu (DL) gastrointestinal sistem kanamalarının nadir görülen, sıklıkla 

tekrarlayan ve hayatı tehdit eden kanamalarla seyreden mide mukozasının yüzeyel vasküler 
lezyonudur. GeniĢ çaplı pulsatil bir arterin, submukozal bir defektten protrüde olması 
sonrasında oluĢan ciddi kanamalarla karakterizedir. Sıklıkla özefagogastrik bileĢkeye 6-10 cm 

mesafede midede yer alsa da, gastrointestinal sistemin diğer kısımlarında da izlenebilir.  
Olgu: Acil servisimize makattan parlak kırmızı ve melena Ģeklinda kanama Ģikayetinin 3 
gündür devam ettiğini belirterek baĢvuran 80 yaĢında erkek hastanın baĢvuru anında kan 
basıncı 140/72 mmHg, nabız:68/dk, oksijen saturasyonu: %95 ve vücut sıcaklığı 36.4C olarak 
ölçüldü. Hasta kapak replasmanı nedeniyle oral antikoagülan kullanmaktaydı. BaĢvurduğu dıĢ 
merkezde antikoagülan ilacını kesmesi sonrasında Ģikayetlerinin düzeleceği söylenmiĢ. 
Muayenesinde batın rahat, rebound ve defans yoktu. Rektal muayenede rektum boĢ ancak 
internal ve eksternal hemoroidleri vardı. Laboratuar testlerinde hemoglobin 5.9 gr/dl ( normal 
değeri: 14.0-16.0), hematokrit 18.1 %( normal değeri: 38.0-50.0), beyaz küre 5.4 K/ul ( 
normal değeri: 4.0-10.0), PLT: 246 K/ul ( normal değeri:150.0-450.0), INR:1.45 ( normal 

değeri:0.8-1.2), APTT: 26.9 sn (normal değeri:18-28) olarak tesbit edildi. Hastaya 3 Ü ERT 
ve 2Ü TDP transfüzyonu yapıldı. Gastroentoroloji ile konsulte edilip endoskopi yapılan 
hastada DL saptandı ve lezyona skleroterapi uygulandı. 
Sonuç: Gastrointestinal kanamaların %0.3-6.7'sinden sorumlu olan DL, masif ve tekrarlayan 

üst gastrointestinal kanamayla baĢvuran, daha öncesinde endoskopik olarak kanama odağı 
saptanamayan hastalarda hatırlanmalıdır. Tanı konulduğunda endoskopik tedavi etkili ve 
güvenli bir yöntem olup, mortalite oranını belirgin Ģekilde azaltmaktadır. 
  

Anahtar Kelimeler: Dieulafoy lezyonu, tekrarlayan üst gis kanama, masif kanama 
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[PB-E01] 

Yüksek ateş, bilinç bulanıklığı ile acil servise başvuran hastada nadir görülen bir tanı: 
Trombotik trombositopenik purpura 

  

Mustafa Oğuz Cumaoğlu, Ali Ġhsan Kilci, Fatih Tutucu, Mehmet Yılmaz 

Kayseri Eğitim AraĢtırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği, Kayseri 
  

GiriĢ: Trombotik trombositopenik purpura (TTP); trombositopeni, mikroanjiopatik hemolitik 
anemi, ateĢ, nörolojik ve/veya renal bozukluklar ile karekterize nadir görülen hayatı tehdit 
eden bir hastalıktır.  
 

Olgu: 43 yaĢ erkek hasta ateĢ, halsizlik, güçsüzlük, bilinç bulanıklığı Ģikayatleri ile acil 
servise baĢvurdu. Vital bulguları Tansiyon arteryel: 100/75 mmHg, Nabız: 110/dk AteĢ: 38.4 
C, Solunum Sayısı: 18/dk. ÖzgeçmiĢinde herhangi bir hastalık bulunmayan hastanın alınan 
detaylı öyküsünde 3 gündür devam eden soğuk algınlığı vardı. Yapılan nörolojik 
muayenesinde bilinci konfüze olup Glaskow Koma Skoru (GKS): 13‟ tü. Diğer sistem 
muayenelerinde patolojik bir bulguya rastlanılmadı. Kan üre azotu (BUN) yüksek olup 
mikroskobik hematürisi vardı. Yapılan periferik yaymada görülen ĢiĢtositler ve helmet 
hücreleri, mikroanjiopatik hemolitik anemi lehine yorumlandı. Trombositopeni, 
mikroanjiopatik hemolitik anemi, nörolojik bozukluk, ateĢ ve renal anormallikler bulunan 
hastaya TTP tanısı kondu. Hematoloji servisine yatırılan hastaya plazmaferez ve 
metilprednizolon tedavisi uygulandı. Genel durumu düzelip, hematokrit, platelet ve LDH 
değerleri normal seviyelerine dönen hasta 4 gün sonra Ģifa ile taburcu edildi. 
 

Sonuç: Nadir bir sebep olsa da acil servise yüksek ateĢ, bilinç bulanıklığı Ģikayetleriyle 
baĢvuran hastalarda TTP akla gelmelidir. TTP‟ nin erken tanı ve tedavisi yüksek morbiditesi 
sebebiyle önemlidir. 
  

Anahtar Kelimeler: Yüksek ateĢ, Bilinç bulanıklığı, Trombotik trombositopenik purpura 
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[PB-E02] 

Postpartum Senkop Ve Görme Kaybı: Nadir Bir Serebral Venöz Sinüs Trombozu 
Olgusu 

  

Umut Yücel ÇavuĢ, Eren Usul, Sema Avcı, Rıdvan Sarıkaya 

DıĢkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Ankara 

  

GiriĢ: Serebral venöz sinüs trombozu (SVST), iyi bilinen bir hastalık olmasına rağmen nadir 
görülmesi, klinik varyasyon göstermesi ve birçok nörolojik hastalığı taklit etmesi sebebiyle 
tanısında güçlük çekilmektedir. Venöz tromboembolizm riskinin gebelikte 10 kat, post-

partum dönemde ise gebeliğe göre 3-8 kat arttığını bildiren çalıĢmalar mevcuttur. SVST, tüm 
serebrovasküler olayların %0.5'ini oluĢturur ve bir milyonda 5 kiĢide görülür. Arteriyel 
trombozun aksine daha çok gençlerde ve çocuklarda ortaya çıkarken, vakaların %75'i 
kadındır. Hastaların çoğu (%75) baĢağrısı ile prezente olmasına rağmen fokal nörolojik defisit 
ve koma gibi ciddi klinik tablolar ile gelebilir. Akut dönemde veya haftalar sonra klinik bulgu 
verebilir. Mortal seyretme potansiyeli olduğu için erken tanı ve tedavi klinik sonuçlar 
açısından çok önemlidir. Bu yazıda, nadir semptomlarla baĢvurduğu acil serviste SVST tanısı 
alan bir olguyu sunmayı amaçladık.  
Olgu: 40 yaĢında bayan hasta acil servise yaklaĢık bir dakika süren senkop ve ardından 
geliĢen sağ gözde görme kaybı Ģikayetiyle getirildi. Hastanın anamnezinden yaklaĢık iki saat 
önce doğum yaptığı bunun dıĢında ek hastalık ve ilaç kullanımının olmadığı öğrenildi. 
Hastanın baĢvurusunda fizik muayenede genel durum orta, bilinç durumu uykuya meyilli, sağ 
homonim hemianopsi tespit edildi. Diğer tüm sistem muayeneleri normaldi. TA:100/60 
mmHg, Nb:115 atım/dk, solunum sayısı:28/dk, sO2:%93 ve ateĢ:36.6°C (timpanik) idi. Ense 
sertliği ve meningeal iritasyon bulguları yoktu. Laboratuar tetkiklerinde patolojik bulguya 

rastlanmayan hastanın Bilgisayarlı Beyin Tomografisi‟nde (BBT) sol occipital alanda 
hipodens alan gözlendi. Kranial manyetik rezonans görüntülemesinde sol serebral occipital 
lob bölgesinde T2 ağırlıklı görüntülerde fokal hiperintens alan gözlendi. Hasta SVST ön 
tanısıyla Nöroloji Yoğun Bakıma yatırıldı. 
Sonuç: SVST‟de protrombotik risk faktörü veya direk neden hastaların büyük çoğunluğunda 
tesbit edilebilmektedir. Bu nedenle acil servise nörolojik Ģikayetlerle baĢvuran hastalarda 

SVST‟nin düĢünülmesiyle risk faktörlerinin sorgulanması ve gerekli tetkiklerin istenmesi, tanı 
atlama olasılığını minimuma indirecektir. 
  

Anahtar Kelimeler: Görme kaybı, Postpartum, Senkop, Sinüs ven trombozu 
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[PB-E03] 

Biseps braki kasının uzun başı tendonun rüptürü 

  

Hikmet Duymaz, Atiye Kübra Ökçesiz, Yavuz Katırcı, Hayri Ramadan, Sertaç Güler, Figen 
CoĢkun 

ankara eğitim ve araĢtırma hastanesi acil tıp kliniği 
  

GiriĢ: ġiddetli bir travma veya zorlamaya bağlı olmaksızın yaĢlılarda biseps braki kasının 
uzun baĢı tendon rüptürü olabilir. Gençlerde daha çok sportif aktivitelerde ve güç gerektiren 
durumlarda dirence karsı aktif kol fleksiyonu sırasında meydana gelmektedir. Gençlerde son 
derece nadir görülen bir patoloji olması nedeniyle bu olguyu literatürü de gözden geçirerek 
sunmayı uygun gördük. 
 

Olgu: 39 yaĢında erkek, acil sevisimize baĢvurmasından 1 saat önce kanepeyi iterken sol 
kolda Ģiddetli ağrı ve ĢiĢlik Ģikayeti ile baĢvurmuĢtur. Olgunun yapılan fizik muayenesinde, 
sol kol biseps braki kasının proksimal bölgesinde palpasyonla kas tonusu alınamamıĢtır ve 
kolun orta bölgesinde ĢiĢlik mevcuttur. Dirseğin aktif fleksiyonunda kuvvet kaybı vardı. 
Çekilen dırekt grafide, sadece sol kolun orta kısmında yumuĢak doku kalınlığında artıĢ 
mevcuttur. Ultrasonografide, sol biseps braki kasının orta kesimde sonlandığı gözlenmiĢtir. 
Olgumuz genç olması ve güç gerektiren bir iĢte çalıĢması nedeniyle cerrahi tedavi yöntemi 
önerilmiĢtir fakat hasta bu yöntemi kabul etmeyip konservatif tedaviyi seçmiĢtir. 
 

Sonuç: Biseps tendon yırtıklarının büyük çoğunluğu proksimalde, %96 uzun ve %1 kısa baĢın 
yırtığı Ģeklinde, meydana gelir. Biseps uzun baĢı tendon yırtıkları kozmetik problemler 
dıĢında, foksiyonel bozukluklara da neden olabilir. Soto-hall ve stroot, biseps biraki tendon 

yırtığı olan olgularda, dirsek fleksion gücünün azaldığını saptamıĢlardır. Özellikle akut 
olgularda görüldüğünü, genç olgularda ise kas gücü yönünden bir farklılık olmadığını 
göstermiĢtir. Phillips, biseps braki tendon yırtığının gençlerde cerrahinin; yaĢlılarda,genel 
durumu uygun olmayanlarda ve geç vakalarda konservatif tedvinin uygun olacağını 
önermiĢtir. Olgumuz genç olması, güç gerektiren bir iĢte çalıĢması ve dirsek fleksion gücünün 
azalması nedeniyle cerrahi tedavi yöntemi önerilmiĢtir.  
Acil servislere baĢvuran son derece nadir olan bu patoloji, güç gerektiren iĢte çalıĢanlarda 
düĢünülmesi, erken teĢhis edilip ve tedavisinin planlanmasının önemini belirtmek için 
olgunun sunulması uygun görülmüĢtür. 
  

Anahtar Kelimeler: biseps braki kası, uzun baĢ tendonu, rüptür, tedavi 
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sol omuz AP grafi 

 
 

 

Biseps kasının ortada toplandığını gösteren resim 
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[PB-E04] 

Kontrast Madde Sonrası Nekrotizan Fasiit: Olgu Sunumu 

  

Volkan Kaya, Halil Doğan, Tufan Akın Giray, Doğaç Niyazi Özüçelik, Cem Ayan 

Bakırköy Dr Sadikonuk EAH Acıl Tıp Kliniği 
  

GiriĢ:  
Nekrotizan fasiit(NF) cilt, ciltaltı dokular ve fasyanın ilerleyici nekrozu ile karakterize, 
yaĢamı tehdit eden bir yumuĢak doku enfeksiyonudur. Genellikle ekstremitelerde, gövdede ve 
perineal bölgede geliĢir. Nekrotizan fasiit geliĢiminde risk faktörleri olarak diyabet, obezite, 
ileri yaĢ, sigara, alkol, malignite, periferik damar hastalıkları ve intravenöz ilaç bağımlılığı 
sayılabilir.Tanı ve tedavide gecikme olduğunda bu tablo hızla ilerleyerek sepsis ve ölüme 
neden olabilmektedir. Bu yazıda kontrast madde sonrası sol üst ekstremitelerinde nekrotizan 
fasiit geliĢen hastanın sunumuyla birlikte literatür gözden geçirilerek risk faktörleri, etiyoloji, 
tanı ve tedavinin tartıĢılması amaçlanmıĢtır.  
Olgu:  

72 yaĢında erkek, sol kolda morluk ve ĢiĢlik Ģikayeti ile acil servise baĢvudu, hastanın 2 gün 
önce aynı koldan iv kontrast madde (Ġopromid ) verilmiĢ. Fizik muaynede; Genel durumu 
orta, Ģuur açık, oryante, koopere, Kan basıncı:130/80mmHg, nabız 90/dakika, solunum sayısı 
16/dakika, oksijen satürasyonu %98 (oda havasında) ateĢ: 36,6 C idi. Kontrast madde verilen 
sol üst extremitede extansör bölgede bulunan damaryolu trasesinde ekimoz ağrı morluk 
mevcuttu. Diğer sistem bulguları doğal olan hastanın, 6 saat içerisinde ön kolda bazıları 
patlamıĢ olan bir çok büllöz lezyon geliĢti ve yaygın cilt altı krepitasyonun geliĢti (Resim 
1).6. saate kan basıncı:90-60 mmhg ateĢ:37,2 nabız:110/dakika oksijen satürasyonu %93 
geriedi. Hastanın Elektrokardiografide sinüs taĢikardisi mevcuttu. Hastanın laboratuar 
bulgularında: lökositoz (WBC: 13000/µL), kreatin fosfo kinaz yüksekliği (4677 IU/L), laktat 
yüksekliği (7,7) mevcuttu. Yüzeyel sol üst exstremite ultrasonografide: yoğun cilt altı hava 
mevcuttu. sol kola konpartman sendromu nedeniyle fasyotomi yapıldı (Resim 2). Yoğun 
bakıma yatırılan hasta 2. Ex oldu. 
Sonuç:  
Kontrast madde sonrası nekrotizan fasiit geliĢimi nadirdir. Nekrotizan fasiitin erken tanısı 
öncelikle klinik Ģüpheye dayanır. BaĢlangıç semptomları selülit ile aynıdır. Hastada Ģiddetli 
lokal ağrı, ateĢ ve sistemik toksisitenin, özgül olmayan hikaye ve fizik muayene bulguları ile 
beraber bulunması önemli ipuçlarıdır. 
  

Anahtar Kelimeler: Nekrotizan fasiit, Kontrast Madde, Fasyotomi 
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Resim 1 

 
Sol ön kolda büllöz lezyon 
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Resim 2 

 
Sol ön kola uygulanan fasyotomi 
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[PB-E05] 

At Narkozu: Bir ilaç istismarı olgusu 

  

Sema Avcı1, Rıdvan Sarıkaya1, Sinan Yıldırım2
, Umut Yücel ÇavuĢ1

 
1DıĢkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Ankara 
2Ağrı Devlet Hastanesi, Acil Servis, Ağrı 
  

GiriĢ: At narkozu, uyuĢturucu kullanıcıları tarafından ketaminin parenteral uygulanması 
sonucu ortaya çıkan bir klinik tablo olarak tanımlanabilir. Sedatif, narkotik, hafif analjezik ve 
dissosiyatif genel anestetik bir ajan olan ketaminin tıbbi endikasyon dıĢı kullanımıyla ilgili 
raporlar sınırlı sayıdadır. Ketamin genellikle multi-drug madde kullanıcıları arasında farklı 
riskler almayı tercih edenlerde intramüsküler olarak uygulanmaktadır. Bir çalıĢmada, ketamin 
kullanıcılarının ikiye ayrıldığı, bir gurubun eroin, kokain ve amfetamine ek olarak 
kullananlar, diğerlerinin ise eĢ zamanlı kullananlar olduğu bildirilmiĢtir. BaĢka bir çalıĢmada, 
uyuĢturucu kullanım oranları incelenmiĢ, ketamin kullanımının % 4.1‟den % 8.2‟ye çıktığı 
gösterilmiĢtir. Bu yazıda; acil serviste nadiren karĢılaĢılan ve at narkozu tanımına uyan bir 
olguyu sunmayı amaçladık. 
Olgu: 19 yaĢında erkek hasta, acil servise ajitasyon, davranıĢ bozuklukları ve bilinç 
bulanıklığı nedeniyle getirildi. Ġki yıldır eroin bağımlısı olduğu ve bir saat önce kendisine 
bilinmeyen miktarda intravenöz ketamin enjekte ettiği öğrenildi. ÖzgeçmiĢinde herhangi 
baĢka bir hastalık, enfeksiyon ya da ilaç kullanımı yoktu. Kan basıncı: 90/60 mmHg, nabız: 
118/dk, ateĢ: 37.8 °C, O2Sat: % 75, kan Ģekeri: 70 mg/dl idi. Genel durumu kötü, bilinç 
düzeyi stupor ve solunumu yüzeyel olan hasta, elektif entübe edildi ve mekanik ventilatöre 
bağlandı. Laboratuarda, Ph: 7.029, PCO2: 96.8 mmHg, PO2: 40.7 mmHg, HCO3: 24.9 
mmol/L, Laktat: 5.23 mmol/L, beyaz küre: 22.7 10^3/ml, troponin I: 0.449 ng/ml, CK-MB: 

53 U/l, CK: 306 U/l idi. Bilgisayarlı Beyin Tomografisinde, “Hemisferik kortikal sulkuslarda 
siliklik” dıĢında patoloji saptanmadı. Elektroensefalografide, “Hafif derecede yaygın serebral 
disfonksiyon” rapor edilmiĢ olup öncelikle fokal metabolik bozuklukları düĢündürmekteydi. 
Madde bağımlılığı ve ketamin istismarına bağlı intoksikasyon olarak değerlendirilen hasta 
Anestezi ve Reanimasyon Yoğun Bakımına yatırıldı. YatıĢının üçüncü gününde ekstübe 
edildi. Genel durumunun iyi, vital bulgularının stabil seyretmesi üzerine dokuzuncu gününde 
Psikiyatri önerileri ve Ģifa ile taburcu edildi. 
Sonuç: Acil servise bilinç bulanıklığı veya davranıĢ bozuklukları ile getirilen hastalarda 
madde kullanımı ve suisidal giriĢimler göz ardı edilmemeli, ketamin kullanımı da akılda 
tutulmalıdır. 
  

Anahtar Kelimeler: At narkozu, ilaç istismarı, ketamin 
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[PB-E06] 

Eroin zehirlenmesi ve akut böbrek yetmezliği 
  

Nezih Kavak, Rıdvan Sarıkaya, Sema Avcı, Fatma Nihal Özmen, Fatih Büyükcam 

Ankara DıĢkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Ankara 

  

GiriĢ: Ülkemizde madde kullanımı giderek artmaktadır. Buna bağlı olarak madde kullanıma 
bağlı komplikasyonlar ve zehirlenmeler acil servislere sık baĢvuru sebepleri olmaktadır. Bu 
makalede intravenöz eroin alımına bağlı nadir olarak meydana gelen böbrek yetmezliği 
olgusundan bahsedildi. 

 

Olgu: YaklaĢık 22 yıldır tüttürme yolu ile esrar kullanımı olan 36 yaĢında erkek hasta acil 
servisimize ilk kez intavenöz tek doz eroin alımı sonrası geliĢen dispne ve göğüs ağrısı ile acil 
servise baĢvurdu. Hastanın bilinen kronik hastalığı ve sürekli ilaç kullanımı yoktu. Hasta 
uykuya meyilli idi, tremor, konfüzyon, depresyon, hipersalivasyon, midriyasis, dispne, 

hipertermi, bulantı mevcuttu. Hastanın muayenesinde akciğerde yaygın ronkus mevcuttu, ek 
muayene bulgusu yoktu. Hastanın baĢvuru sırasında EKG sinüs ritminde idi, WBC:53.6 
10^3/µL, kreatinin: 2.71 mg/dL, üre:43 mg/dL, K:6.3 meq/dL, troponin:0,823 ng/mL, CK:286 

U/L, CK-MB:57 U/L, pH:7.167, CO2:51.3 mmHg idi. Ekokardiyografi normal olarak 

değerlendirildi. Takipte hastada oligüri (400cc/gün) geliĢti. Hastaya 125 cc/st izotonik ve 75 
cc/st 4ü kristalize insülin ile nötralize edilmiĢ %5 dekstroz infüzyonu baĢlandı. 36 saat takip 
edilen hastanın WBC değeri 20.7 10^3/µL ye kreatinin 1,03 mg/dL seviyesine geriledi 
potasyum 4.4 mg/dL idi. Hastanın bir hafta sonraki kontrolünde böbrek fonksiyonları normal 
seviyelerde idi. 

 

Sonuç: Eroin yüzyıllardır uyuĢturucu olarak kullanılmaktadır. Eroin Diasetilmorfin 
(diamorfin) yarı-sentetik bir afyon alkaloidi türevidir. Morfinin 3,6-diasetil türevidir ve onun 
asetilasyonu ile sentezlenir. Beyaz ve kristalize olan formu genellikle hidroklorid tuzu olan 

diasetilmorfin hidrokloriddir. Bilinen sık yan etkileri analjezi, öfori, sedasyon, bulantı, kusma, 
konstipasyon, solunum depresyonu, bilierspazm, idrar retansiyonu, hipotansiyon, 

bronkospazm miyozis, Ģuur durum değiĢiklikleri, vücut ısısında azalma Ģeklindedir.Bu olguda 
eroinin nadirde olsa tek intra venöz kullanımda bile akut böbrek yetmezliğine neden olduğu 
görülmüĢtür. 
  

Anahtar Kelimeler: eroin, akut böbrek yetmezliği, bağımlılık 
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[PB-E07] 

Örümcek ısırması sonrası gelişen nekrotizan araknidizm 

  

Serhat Örün1, Fatih Türkmen1, Bekir Dağlı1
, Onur Dal

1, Sedat ÇoĢkun1, Kıvanç Karaman1
, 

Hafize Gülnur ġen2
 

1Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Servis Ana Bilim Dalı, Aydın 
2Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiatri Ana Bilim Dalı, Aydın 

  

GiriĢ: Örümcek ısırmalarına sık rastlansada örümcek ısırması sonrası geliĢen nekrotizan 
araknidizm nadir karĢılaĢılan klinik bir toksidromdur. 
 

Olgu: Yirmi yedi yaĢında bayan hasta, bir hafta önce bacağında hafif bir kaĢıntı ve iğnelenme 
oluĢmuĢ, ertesi sabah kalktığında aynı yerde kızarıklık ve ortasında kabarıklık oluĢtuğunu 
farketmesi üzerine dıĢ merkeze baĢvurmuĢ. DıĢ merkezde ağrı kesiciyle birlikte topikal ve 
sistemik antibiyotik baĢlanan hasta ağrılarının artması ve bacağındaki yaranın morarması 
üzerine tarafımıza baĢvurdu. Vitalleri stabil olan hastanın fizik muayenesinde sağ femur orta 
hat medial bölge cildinde yaklaĢık 5 cm lik düzensiz nekrotik alan etrafında 15 cm lik eritemli 
alan ve vücutta ürtikeryal lezyonlar mevcuttu. Acil gözlemde takibe alınan hastaya sistemik 

steroid ve antihistaminik tedavi baĢlandı. Yapılan tahlillerinde patoloji saptanmadı. Ertesi 
günki fizik muayenesinde ürtikeryal lezyonları tamamen geriledi. Nekrotizan araknidizm 
tanısı konulan hasta, dermatoloji polikliniğine kontrol önerilerek setirizin HCL, 

metilprednizolon, PPI, Ca ve D vitamini reçete edilerek taburcu edildi. 
 

Sonuç: Nekrotizan araknidizm, loxosceles türü örümcekler tarafından ısırılma sonrası geliĢen 
bir klinik durumdur. Isırılan kiĢiler ilk baĢta bunu hissetmezler, az sayıda kiĢide hafif bir 

iğnelenme oluĢabilir. Isırıktan 2-3 saat sonra eritem, siyanoz ve santral yerleĢimli vezikül 
veya bül oluĢur. Daha sonra lezyon en sık rastlanan semptomu olan ağrılı hale dönüĢür. 
Lezyon bir iki gün içinde hemorajik ve karakteristik olarak eritem, iskemi ve trombozu 

yansıtan „‟kırmızı, beyaz ve mavi‟‟ renkleri içerir. Tedavide enfeksiyonun engellenmesi, 
soğuk uygulama, travmadan koruma ve gerekirse 4-8 hafta sonra debritman ve greft 

uygulaması yapılabilir. Lokal ve sistemik steroidler kullanılsada etkinliği kanıtlanmamıĢtır. 
Sıcak örümceğin zehrindeki sifingomyelinaz D‟nin aktivasyonunu artırdığından sıcaktan 
kaçınılmalıdır. 
  

Anahtar Kelimeler: Acil, örümcek, nekroz, toksin 
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Loxosceles ısırığına bağlı gelişen nekrotizan araknidizm 

 
''Kırmızı, beyaz ve mavi'' renkler eritem iskemi ve tromboz için karakteristik 
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[PB-E08] 

Akut Batın Tablosunu Taklit Eden Datura Stramonium Zehirlenmesi: Olgu Sunumu 

  

Ercan Gündüz, Yılmaz Zengin, Recep Dursun, Mustafa Ġçer, Hüseyin Gürbüz 

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Diyarbakır 
  

GiriĢ:  
Datura stramonium(DS); hiyosiyamin, atropin ve skopolamin isimli alkaloidler içeren, 20-100 

cm. yüksekliğinde, dik gövdeli, 7-14 dallı, kahverengi-siyah tohumlar içeren 3-4 cm‟lik yeĢil 
meyveleri ve büyük beyaz boru Ģeklinde çiçekleri olan senelik bir bitkidir( Resim 1). Halk 
arasında Boru çiçeği, abızambak, abuzambak (Gaziantep), bostan karanfili (Gaziantep), büyü 
otu, cin otu, kokar otu (Mudurnu-Bolu), domuz pıtırı (Isparta, Denizli, Antalya, Trabzon), 

sihirbaz otu, Ģeytan elması, Ģeytan otu, tatala, yeleĢik (Ordu) olarak bilinmektedir. Biz bu 
yazımızda, acil servise akut batın tablosuyla baĢvuran, öykü, klinik izlem ve araĢtırmalarımız 
sonucunda DS‟a bağlı zehirlenme olduğu tespit edilen olguyu sunmayı amaçladık. 
 

Olgu:  

Acil servise karın ağrısı Ģikayeti ile baĢvuran 26 yaĢında erkek hastanın hikayesinde 
kurutulmuĢ boru çiçeği yapraklarının kaynatılmasıyla yapılmıĢ çaydan yaklaĢık 4-5 bardak 

içtikten iki saat sonra baĢlayan karın ağrısı, anlamsız konuĢma ve yüzde kızarıklık Ģikayetleri 
olduğu öğrenildi. Fizik muayenesinde tansiyon arteryel 120/100 mmHg, nabız 124/dk, ateĢ 
37,6 ºC, pupiller bilateral midriyatik, dil kuru, yüz hiperemik, palpasyonla tüm batında yaygın 
hassasiyeti varken rebound ve defansı yoktu. Acil biyokimya, tam kan sayımı ve idrar 
tetkikleri normal olarak saptandı. Batın ultrasonografisi ve direkt batın grafileri normal 
sınırlarda saptanan hastanın takibi sırasında görsel halüsinasyonlar izlendi. Hasta yakınlarının 
getirdiği bitki tohumları değerlendirilerek hastaya DS zehirlenmesi tanısı konuldu. Hastaya 
mide lavajı yapılıp, aktif kömür uygulandı. Altı saat ara ile toplam 2 kez nazogastrik tüpten 
1gr/kg dozunda aktif kömür verildi, sıvı replasmanı ile hidrasyonu sağlandı. Gözlem amacıyla 
acil serviste monitörize edilerek takip edilen hastanın bulguları 24 saat sonra düzeldi ve hasta 
48 saat sonrasında Ģifa ile taburcu edildi. 
Sonuç:  
DS gibi bitkiler, yoğun miktarda antikolinerjik madde içermesi sebebiyle oral olarak alınması 
tehlikeli durumlara sebep olabilir. Acil servis çalıĢanları açısından, görsel halüsinasyon ve 
deliryum semptomları ile birlikte akut batın gibi farklı klinik tablolar gösteren hastalarda bu 
çeĢit bitki zehirlenmeleri de ayırıcı tanıda düĢünülmelidir. 
  

Anahtar Kelimeler: Datura Stramonium, halüsinasyon, karın ağrısı 
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Resim 1 

 
Datura stramonium bitkisi 
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[PB-E09] 

Yılan ısırığı sonucu gelişen ekstraoküler kas felci 
  

Kamil Kayayurt, Özcan YavaĢi, Özlem Bilir, Gökhan Ersunan, BarıĢ Giakoup 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi,Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Rize 

  

GiriĢ: Yılan ısırıkları ülkemizde özellikle kırsal kesimlerinde ve ağırlıklı olarak yaz aylarında 
görülmektedir. Yılan ısırıkları sonucu en sık ısırılma bölgesinde ağrı, ödem ve ekimoz gibi 
lokal bulgular görülmekteyken lenfanjit, doku nekrozu, kompartman sendromu, yaygın damar 
içi pıhtılaĢma, rabdomiyoliz, böbrek yetmezliği ve beyin sapı reflekslerinin kaybına kadar 
ilerleyebilen nörolojik bulgular gibi morbidite ve mortaliteye yol açan durumlar 

oluĢabilmektedir. 
Olgu: 74 yaĢında kadın hasta sağ ayağın üst kısmından yılan ısırılmasından yaklaĢık olarak 8 
saat sonra acil servise göz kapaklarında düĢme ve çift görme yakınmaları ile yakınları 
tarafından getirildi. ÖzgeçmiĢinde herhangi bir özellik olmayan hastanın yapılan fizik 
muayenesinde; tansiyon arteryel: 140/95 mmHg, nabız: 77/dk ve ateĢ: 36.8 ⁰C, sağ ayak 
dorsal orta kısımda iki adet 0,2 cm çapında ısırılma izi, etrafında lokal ödem ve eritem 
olduğu, nabızların açık ve motor-duyu defisitinin olmadığı görüldü. Nörolojik muayenede 
bilinç koopere oryente, bilateral üst ve alt ekstremitelerde kas gücü ve duyu muayenesi 
normal saptandı. Hastanın bilateral gözlerde pitozisi ve medial bakıĢ kısıtlılığı olduğu görüldü 
(ġekil 1a ve 1b). Laboratuar bulguları; lökosit:12100/l, platelet:217000, üre:78, kreatinin:1,06, 
kreatinin kinaz: 623 U/l, fibrinojen: 247,4, INR: 1,3 olduğu tespit edilen hastanın çekilen 
beyin tomografisi ve difüzyon ağırlıklı manyetik rezonans incelemesinde patolojik bulguya 
rastlanmadı. Yoğun bakıma alınan hastaya zehir danıĢma merkezinin önerisiyle toplam 4 
flakon yılan antiserumu, tetanoz toksoidi ve antbiyotik tedavisi uygulandı. Yoğun bakımda üç 
gün izlenen hastanın bulgularının geçmesi üzerine taburcu edildi.  
Sonuç: Yılan ısırıkları sonucu geliĢen nörolojik bulgular sıklık sırasına göre pitozis, 
oftalmopleji, ekstremite güçsüzlüğü, solunum yetmezliği, yutma güçlüğü, servikal kas 
güçsüzlüğü ve geç tip duyusal nöropati olarak bildirilmiĢtir. Bunun yanında nadir olarak beyin 
sapı reflekslerinin geçici kaybının görüldüğü vakalar da bulunmaktadır. Ülkemizde yılan 
ısırıkları sonucu ekstraoküler kas felci geliĢen tek vakanın olduğu görülmüĢtür. 
  

Anahtar Kelimeler: Oftalmopleji, pitozis, yılan ısırığı 
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[PB-E10] 

Ketamin ile Redükte Edilen Total Rektal Prolapsus 

  

ġaban Mehmet YaĢar1
, Ali Attila Aydın1, Ġbrahim Arzıman1, Cemile Aydın2, ġükrü Ardıç1

, 

Murtaza Kaya
1
, Murat Durusu

1
 

1Gülhane Askeri Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Ankara 
2
Numune Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Ġç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Ankara 

  

GiriĢ: Rektal prolapsus anal kanaldan, rektumu çevreleyen tüm katmanların veya bir kaç 
katmanın daire Ģeklinde protrüze olmasıdır. Acil Servis‟te nadir görülür ve tam protrüze 
olduğunda redükte etmekte gecikme olursa; iskemi, gangren, süperfisyel ülserasyon ve 
strangülasyon ile sonuçlanır. Bu vaka sunumunda, baĢarılı bir Ģekilde redükte edilen total 
rektal prolapsus olgusunu paylaĢtık. 
Olgu: 55 yaĢında erkek hasta dıĢkılama sırasında rektal kitle hissi nedeni ile Acil Servis‟e 
baĢvurdu. Vital bulguları normaldi. Hikayesinde; 2 metrelik yükseklikten düĢme öyküsü olan 
ve buna bağlı olarak anal sfinkter zayıflığı bulunan hastanın daha önce beĢ defa prolapsusu 
kendi kendine redükte ettiği bilinmektedir. Ama hasta bu baĢvurusunda redükte etmeyi 
denediğini ancak baĢarısız olduğunu ifade ediyor. Fizik muayenede; rektum,dentat çizgiden 
yaklaĢık 13 cm kadar prolabe olarak saptandı. Rectum bölgesinde kırmızı, yuvarlak bir kitle 
görüldü. 100 mg ketamin intravenöz uygulanarak sedatize edilen hastanın prolapsusu baĢarılı 
Ģekilde redükte edildi. Sonraki muayenesinde sfinkter tonusunun azaldığı tespit edildi. Hasta 
operasyon için Genel Cerrahi Kliniği‟ne yatırıldı. 
Sonuç: Rektal prolapsus bir acil durumdur ve kısa zamanda müdahele edilmelidir. Aksi 
takdirde iskemi ve strangülasyon meydana gelir. Rektal prolapsus anestezik ajan olan 
ketamine kullanılarak baĢarıyla redükte edilebilir. Redüksiyon baĢarısız olursa bahsedilen 
komplikasyonlardan Ģüphenilmelidir. 

  

Anahtar Kelimeler: ketamin, redüksiyon, rektal prolapsus 
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[PB-E11] 

Disülfiram-etanol reaksiyonuna bağlı gelişen akut atriyal fibrilasyon olgusu 

  

Nalan Kozacı1, Faruk Güngör1, Mehmet Oğuzhan Ay2, Asım Arı1, Volkan Çelebi1
 

1
antalya eğitim araĢtırma hastanesi 

2adana numune eğitim araĢtırma hastanesi 
  

GiriĢ: Bu yazıda, 35 yaĢında kronik alkolizim öyküsü olan erkek hastaya annesi tarafından 
gizlice verilen disülfiram (antabus) sonrası geliĢen akut atrial fibrilasyon (AF) olgusu 
sunuldu.  

Olgu: Kronik alkolizm öyküsü olan 35 yaĢında erkek hasta alkol alımı sırasında baĢlayan 
çarpıntı ve baygınlık hissi Ģikayeti ile acil servise baĢvurdu. Göğüs ağrısı ve nefes darlığı 
yoktu. Hastanın özgeçmiĢinde alkol bağımlılık tedavisi aldığı fakat tedaviyi yarım bıraktığı 
öğrenildi. Hastanın genel bakısında Ģuuru açık, koopere ve oryantasyonu tam, huzursuz 
görünümde idi. Tansiyonu 110/70mmHg, nabzı 145 atım/dk saptanan hastanın diğer vital 
bulguları normaldi. Fizik bakısında kalp taĢiaritmik, diğer sistem muayeneleri doğaldı. 
EKG‟de yüksek vetrikül cevaplı AF saptandı. Tedavi öncesi hastaya ekokardiyografi yapıldı. 
EKO‟da yapısal patoloji saptanmadı. Bunun üzerine hastada disülfiram alkol reaksiyonuna 
bağlı geliĢen akut AF düĢünüldü. Bunun üzerine hastaya farmakolojik kardiyoversiyon 

uygulama kararı alındı. Bu amaçla propofenon 150mg. 4 tablet ağızdan verildi. AF YaklaĢık 1 
saat sonra sonlanarak sinüs ritmine döndü. Takibinde ritim bozukluğu geliĢmedi. Acil serviste 
gözlendiği süre içerisinde anemi ve tiroid fonksiyon testleri açısından tetkik edilen hastanın 
tüm laboratuar sonuçları normal bulundu. Klinik bulguları normal seyreden hasta, 8 saatlik 
gözlemden sonra taburcu edildi.  
Sonuç: kronik alkolizm sorunu olan bir hastada “her zamankinden daha az miktarda alkol 

alımı” ile tariflenen bir yakınma söz konusu olduğunda DER düĢünülmesi gerekmektedir. 
Ayrıca alkol bağımlılık tedavisinde aileye alkol alımı halinde oluĢabilecek DER‟den dolayı, 
bilgisi dıĢında hastaya disülfiram verilmesinin ciddi hastalık durumu ve ya ölümcül 
olabileceği bildirilmelidir. 
  

Anahtar Kelimeler: disülfiram, alkol, atriyal fibrilasyon 
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[PB-E12] 

Ağır metabolik alkaloz nedeni: Psödo-Bartter sendromu 

  

SavaĢ Sezik, Rana ToktaĢ, Turgay Yılmaz Kılıç, Serkan Hacar, Nur Zafer 

Ġzmir Tepecik Eğitim Ve AraĢtırma Hastanesi 
  

GiriĢ: Psödo-Bartter sendromu renal tubuler epitelde elektrolit transportunda patoloji 

olmaksızın hipokalemik metabolik alkaloz ve hipovolemi ile seyreden metabolik bir 
bozukluktur. Kistik fibrozis, uygunsuz diüretik kullanımı, klordan fakir beslenme, tekrarlayan 
kusmalar, bulimia, laksatiflerin kötüye kullanımı Psödo- Bartter sendromuna neden olabilir.  

Olgu: Otuz yedi yaĢında erkek hasta bulantı, kusma, idrar çıkıĢında azalma,ellerde ve kollarda 
güçsüzlük Ģikayeti ile acil servise geldi. Hastanın son 6 aydır ara ara yemeklerden sonra olan 
bulantı ve kusması nedeniyle yapılan endoskopisinde postbulber darlık saptandığı ancak 
hastanın operasyonu kabul etmediği öğrenildi. Hipertansiyon ve anksiyete bozukluğu tanısıyla 
tedavi almaktaydı. ÖzgeçmiĢinde 10 yıl kadar önce peptik ulkus perforasyonu tanısıyla opere 
olduğu öğrenildi. GeliĢ kan basıncı 119/78 mmHg, nabız 113/dk, oksijen saturasyonu %95 ve 
vücüt sıcaklığı 36,7*C olarak ölçüldü.. Muayenesinde hiperventilasyonu dıĢında patolojik 
bulgusu yoktu. Yapılan tetkiklerinde üre 64mg/dl ( normali 17-43mg/dl), kreatinin 2,5mg/dl 

(normali 0,8-1,3mg/dl) potasyum 2,8mmol/lt (normali 3,5-5,1mmol/lt), klor 83mmol/lt 

(normali 101-109mmol/lt) olarak tespit edildi. Arterial kan gazında pH 7.66, PaO2 75, PaCO2 
38.3, HCO3 42.7 olarak tespit edildi. 

Sonuç: Metabolik alkaloz sık görülen asid- baz dengesi bozukluklarındandır. Kusma, ishal, 
uzun süreli diüretik ve laksatif kullanımı metabolik alkalozun en sık nedenlerindendir. 
Hastamızın postbulber darlığına bağlı kusmalarının sonucunda geliĢen hipovolemi, klor ve 
hidrojen kaybına bağlı hipokalemik, hipokloremik metabolik alkalozu olması,orta yaĢlı 
olması, çocukluk dönemine ait öyküsünün olmaması, sıvı tedavisine iyi yanıt vermesi ve 
postbulber darlığının olmasından dolayı hastaya Psödo-Bartter sendromu ve akut böbrek 
yetersizliği tanısı kondu. Psödo-Bartter sendromunda tedavide ana prensip altta yatan 

hastalığın tedavisi ve sıvı- elektrolit replasmanıdır. Acil servislerde metabolik alkaloz tespit 

edilen hastalarda Psödo-Bartter sendromu akılda tutulmalıdır. 
  

Anahtar Kelimeler: Ağır metabolik alkaloz, asit-baz dengesi, psödo-bartter sendromu 
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[PB-E13] 

Varfarin Kullanımına Bağlı Kanama ve Faktör Konsantresi (F II,VII,IX,X) Kullanımı: 
Olgu Sunumu 

  

Mustafa Emin Çanakçı, Filiz Baloğlu Kaya, Engin Özakın, Nurdan Acar, Turgay Çağlayan, 
Arif Alper Çevik 

EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı 
  

GiriĢ: Varfarin pulmoner emboli, atriyal fibrilasyon ve kalp kapak replasmanı gibi 
tromboembolik olaylar ile iliĢkili durumlarda terapötik ve proflaktik amaçla kullanılan 
antikoagülan bir ilaçtır. Komplikasyonların önlenmesinde ilacın etkin düzeyde olması takip 
edilir ve bunun için INR değerinden yararlanılır. Hayatı tehdit eden/edebilecek kanamalar ve 

yüksek INR değerleri ile karĢılaĢıldığında acil tıp hekimleri hasta idaresini uygun Ģekilde 
yapabilmelidirler. 

 

Olgu: 64 yaĢında kadın hasta 4 gündür artarak devam eden dilde ĢiĢme ve konuĢmada 
bozulma Ģikayeti ile acil servise (AS) baĢvurdu. Yemek yemede zorlanmaya baĢladığını, nefes 
almada sorunu olmadığını belirtti. Travma hikayesi ve baĢka kanama odağına ait Ģikayeti 
yoktu. ÖzgeçmiĢinde aort kapak replasmanı ameliyatı ve DM olduğu, insülin ve önerilen 
dozlarda düzenli olarak varfarin kullandığı öğrenildi. Yapılan fizik muayenesinde; tansiyon 
arteriyel 140/80 mmHg, nabız 95/dakika, ateĢ 36 C°, oksijen satürasyonu %95 idi. Boyunda 
submental ve sublingual bölgede belirgin ĢiĢlik izlendi. Ventral yüzünde daha belirgin olmak 

üzere dilde ekimotik ĢiĢlik saptandı (Resim). Orobukkal mukozada patoloji yoktu. Kalp 
aritmikti, mekanik kapak sesi duyuluyordu. Vücudun diğer kısımlarında ek patolojik bulgu 
yoktu. Sublingual bölgeden yapılan yatakbaĢı USG‟de hematom ile uyumlu hipoekoik, 

yumuĢak doku içine lobule dağılımlı alanlar izlendi. Tam kan sayımı ve biyokimya 
tetkiklerinde anormallik yoktu. INR değeri 8.99 saptandı. 
Esnek fiberoptik laringoskop ile yapılan değerlendirmede nazofarinks ve larinkste kanama 
bulgusu yoktu. Hastaya 10 mg K vitamini IV uygulandı. Havayolu güvenliği tehtidi 
olabileceğinden INR değeri düĢürülmesi planlandı. Bu amaçla 50 ml koagülasyon faktörü 
konsantresi (Faktör II,VII,IX,X- Cofact®) infüzyonu yapıldı. 30 dk sonra çalıĢılan INR değeri 
1.23 olarak saptandı. AS‟te tedavi sürecinde hastada patolojik ek bulgu saptanmadı. Kulak-

burun-boğaz servisine takip amaçlı yatıĢı yapıldı. Servis takibinde tromboembolik sorunu 
olmadı, hematomu geriledi ve antikoagülan tedavisi düzenlendi.  
 

Sonuç: AS‟lerde varfarine bağlı özellikle kanama iliĢkili komplikasyonlarla sık 
karĢılaĢılmaktadır. Kanamaların hayatı tehtit edebilecek düzeyde olması halinde acil ve uygun 
müdahale gerekmektedir. AS‟lerde faktör konsantrelerinin kullanımının yaygınlaĢması 
tedavide baĢarı oranlarını, olgumuzda olduğu gibi, arttıracaktır kanaatindeyiz. 
  

Anahtar Kelimeler: dil, faktör konsantresi, hematom, varfarin 
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[PB-E14] 

Wellens Sendromu: EKG'de Bifazik T Dalgası Görüntüsü 

  

Ali Attila Aydın1
, Murtaza Kaya

1, Cemile Aydın2
, Umut Akar

1, Tayfun Türe1
 

1Gülhane Askeri Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Ankara 
2Numune Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Ġç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Ankara 

  

GiriĢ: Wellens Sendromu kararsız anjina pektoris kliniği ile baĢvuran olgularda sol koroner 

arter ön inen dalı proksimalinde darlığı gösteren spesifik EKG bulgularıyla tanınabilen bir 
klinik parametredir. Ġki farklı tipi olup, ilkinde ön göğüs derivasyonlarında derin ve simetrik T 
dalgası inversiyonu görülürken, diğer tipinde ise aynı derivasyonlarda bifazik T dalgası 
görünümü mevcuttur. Wellens Sendromu taĢıdığı tanısal ve prognostik değer nedeniyle çok 
önemlidir. Hastaların yaklaĢık %60‟ında sol koroner arter ön inen dalı proksimalinde (LAD) 
tam veya tama yakın tıkanıklık saptanırken, daha yüksek oranda hastada ise %50 den fazla 
darlık saptanmıĢtır.  
Olgu: 52 yaĢında erkek hasta iĢyerinde yaĢadığı bir tartıĢma sonrası oluĢan göğüs ağrısı ve 
takiben geliĢen senkop nedeniyle Acil Servis‟e getirildi. 12 derivasyonlu EKG‟de normal 
sinüs ritminin olduğu ve V2-V3 derivasyonlarında bifazik T dalgaları tespit edildi. Tetkikler 
neticesinde kardiak enzim yüksekliği saptanmayan ve seri Troponin-I konsantrasyonu normal 

sınırlarda olan hasta klinik Ģüphe üzerine „‟Wellens Sendromu‟‟ ön tanısıyla Kardiyoloji 

konsültasyonu alındı. Kardiyoloji Kliniği tarafından koroner anjiografi yapılan hastanın sol 
koroner arter ön inen dalına stent konuldu. 
Sonuç: Wellens Sendromu'nun zamanında tanınmasının tanı ve tedavisi açısından önemli 
olduğu düĢünülmedir. Acil Servis‟e göğüs ağrısı ile gelen hastalarda özellikle anterior 
derivasyonlardaki T dalga değiĢikliğine bakılması gereklidir.Bu hastalarda eforlu EKG 
yapılmaksızın koroner anjiografi yapılması önerilmektedir.Biz bu olgumuzda EKG bulgusunu 
tanımakta gecikmenin veya tanıyamamanın fatal sonuçlara yol açabileceğini belirtmek 
istedik. Wellens sendromu düĢünülen olgularda; günler geçtikçe anterior myokard enfarktüsü 
geliĢebileceği akılda tutulmalıdır. 
  

Anahtar Kelimeler: Bifazik T Dalgası, EKG, Wellens sendromu 
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[PB-E15] 

Acil serviste katran yanığının mazot ve zeytinyağı ile temizlenmesi: Olgu sunumu 

  

Sevdegül KaradaĢ, Hayriye Gönüllü, Mehmet ReĢit Öncü, Hatice Kara 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Acil Tıp AD, Van 

  

GiriĢ: Katran yol yapımı baĢta olmak üzere endüstriyel alanda yaygın olarak kullanılan bir 
maddedir. Acil servislerde vücuduna katran dökülen ve yanığa neden olan vakalarla nadiren 
de olsa karĢılaĢılmaktadır. Bu vakalarda katranın vücuttan uzaklaĢtırılması acil hekimleri için 
güç olabilmektedir. Bu çalıĢmada her iki koluna katran dökülen ve mazotla temizlenen olgu 
sunuldu.  

Olgu: 22 yaĢında erkek hasta her iki koluna sıcak katran dökülmesi nedeni ile olaydan 1 saat 
sonra acil servise baĢvurdu. Öyküsünde asfalt yapımı sırasında kullanılan katranın, araçtan 
yola dökülürken kazara kollarının üzerine döküldüğü öğrenildi. BaĢvuru anında vital bulguları 
normal olan hastanın muayenesinde her iki el bileği ve ön kol dirseğe kadar katran ile 
kaplanmıĢtı. Ayrıca göğüs orta hattında sternum 1/3 proksimalde 4*6 cm çapta katranla kaplı 
alan mevcuttu (Resim 1). Hasta acil servise baĢvurduğunda katran saf zeytinyağı ile 
çıkarılmaya çalıĢıldı. Bu uygulamanın yeterince baĢarılı olmaması nedeni ile katranın kalın 
katmanı mazotla temizlendikten sonra ciltten ince tabakanın temizlenmesi için zeytinyağı 
kullanıldı. Katran vücuttan uzaklaĢtırıldıktan sonra bu alanlarda görülen 1. ve 2. derece 
yanıklara (Resim 2) yanık pansumanı yapıldı.  
Sonuç: Acil servislerde katran yanıklarının tedavisinde zeytinyağı uygulamasına ilaveten 
kalın tabakanın vücuttan uzaklaĢtırılması için mazot kullanılabilir. 
  

Anahtar Kelimeler: katran, mazot, zeytinyağı 
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[PB-E16] 

Yabancı cisme bağlı laringeal obstruksiyon olguları 
  

Mücahit Günaydın, Özgür Tatlı, Abdülkadir Gündüz 

Kanuni Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Acil Tıp Anabilimdalı, Trabzon 

  

GiriĢ:  
Solunum yolu yabancı cisimleri yüksek morbidite ve mortalite nedenlerindendir. Larinks 
yabancı cisimleri alt solunum yolu yabancı cisimleri ile karĢılaĢtırıldığında daha az Ģiddetli 
belirtilerle ortaya çıkabilir, bunun sonucu olarak yanlıĢ tanı, karıĢıklık ve gecikmelere neden 
olabilir (1). 

Olgu:  

72 yaĢında erkek hasta bayram namazı çıkıĢında dağıtılan lokumlardan aldıktan sonra 
yürürken nefes alamama, konuĢamama sonrası senkop geçirmiĢ, 112 tarafından arrest olarak 
değerlendirilip CPR baĢlanarak acil servisimize getirildi. 112 ekibi tarafından ağız içinde 
kusmuk olduğu, aspire edilmesine rağmen çıkarılamadığı ve entübe edilemediği söylendi. 
Yaptığımız değerlendirmede dil kökünden larinkse uzanan ve havayolunu tıkayan yabancı 
cisim (lokum) (resim1)fark edilerek elle çıkarıldıktan sonra entübe edildi. BaĢarılı CPR 
sonrası hasta yoğun bakım ünitesine yatırıldı. 
60 yaĢında geçirilmiĢ SVO nedeniyle yatalak olan bayan hasta, yemek yerken nefes darlığı 
sonrası Ģuur bulanıklığı geliĢmesi nedeniyle acil servise getirildi. GeliĢ saturasyonu 88, GKS 
10, arteryel kan gazında pCO2 110 olması nedeniyle entübasyon kararı alındı. Entübasyon 
sırasında larenkste yabancı cisim (et parçası)(resim2) fark edilerek çıkarıldı. Entübe edilen 
hasta yoğun bakım ünitesine yatırıldı. 
TartıĢma ve Sonuç:  
Üst solunum yolu tıkanıklığı acil servise baĢvuruların sık görülen nedenlerindendir. Belirtileri 
özellikle nefes darlığı ve stridordur. Kardiyak arresti ve hipoksik ensefolapatiyi önlemek için 
hızla değerlendirmek ve tedavi etmek gerekir (2).  
Sık görülen nedenleri arasında dilin üst solunum yolunu tıkaması, orofarenks ve larenks 
ödemi, travma, yabancı cisim ve enfeksiyonlardır. Çoğu durumda sadece hastaya konum 

vermekle ve dili yükseltmek için kullanılan manevralarla havayolu açılacaktır. ġüpheli 
yabancı cisim tıkanıklığı olan hastalarda karın ve göğüs basısı, baĢarısız olunursa yabancı 
cismin dijital çıkarılması hemen yapılmalıdır. Ödem, travma, enfeksiyona sekonder hava yolu 

tıkanıklığı olan hastalarda entübasyon yapılmalıdır. Entübasyon üst solunum yolu 
obstruksiyonu durumunda hava yolu cerrahisinden önce denenmelidir. Ancak bazı 
durumlarda krikotiroidotomi ve trakeostomi havayolu açmak için gerekebilir (3). 

Acil çalıĢanları arrest bir hastada havayolu açıklığını sağlarken ağız içini dikkatlice kontrol 
etmeli, takma diĢ veya yabancı cisim varsa hemen çıkarılmalıdır. 
  

Anahtar Kelimeler: Hava yolu, Laringeal obstruksiyon, Yabancı cisim 
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resim 2 
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[PB-E17] 

Santral Fasiyal Paraliziyi Taklit Eden Anjiyoödem Olgusu 

  

Nezihat Rana DiĢel1, Yücel Cansun Ünaldı1
, Kezban Aslan

2, Zeynep Kekeç1
 

1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD 
2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD 

  

GiriĢ: Acil serviste pek de seyrek görülmeyen durumlardan biri olan anjiyoödem, ürtikere 
eĢlik eden bir allerjik reaksiyon olarak görülebildiği gibi, herediter ya da kazanılmıĢ 
anjiyoödem nedenli de olabilir. Allerjik sebepli ise gözler, dudaklar, yumuĢak damak, uvula 
ve solunum yollarında ĢiĢmeye neden olurken, kalıtsal ya da kazanılmıĢ anjiyoödemler ek 
olarak karın ağrısı, ishal, genital bölge ve ekstremitelerde lokalize ĢiĢliklere sebep olabilir. 
Hastaların “uyuĢma ve ĢiĢme” Ģikayetlerinin yanısıra nefes almada zorlukla baĢvurmaları 
anafilaksi gibi tedavi edilmeleri, steroid ve antihistaminiğin yanısıra gereksiz adrenalin de 
almalarına yol açmaktadır. Günümüzde herediter anjiyoödem tanısı almıĢ ailelerin izlendiği 
hastanelerdeki farkındalık, yeni olguların hızla tanı alıp tedavi edilmesini mümkün 
kılmaktadır.  
Olgu: Burada yüzde uyuĢma ve ĢiĢlik Ģikayeti ile baĢvuran 59 yaĢındaki bir kadın olgu 
tartıĢılmaktadır. Fizik muayenede fasiyal asimetri (sol nazolabiyal olukta siliklik), dudaklar ve 
uvulada ĢiĢlik ve kan basıncının 170/90 mmHg olması dıĢında patolojik özellik olmayan 
hastanın ĢiĢliği antihistaminik ve steroide yanıt vermeyip arttı. Subjektif solunum sıkıntısı 
baĢladı. Öyküde 2 atak daha tarifleyen hastada C1 esteraz inhibitörü eksikliği olabileceği 
düĢünülerek, bazal değer ölçümü için kan örneği alındıktan sonra 1000 IU C1 esteraz 
inhibitör analoğu intravenöz infüzyon olarak uygulandı. Takibeden 1 saat içinde solunum 
sıkıntısının geçip ödeminin gerilediği ancak fasiyal asimetrisinin değiĢmediği gözlendi. 
Serebral tomografisi normal olan hasta takip amaçlı nöroloji kliniğine yatırıldı. Serebral MRI 
normal olan hastanın ödeminin tamamen gerilemesi sonucu fasiyal asimetrisi de düzeldi. 
Sonuç: Fasiyal asimetrinin inme dıĢı sebepleri olabilir. Ġki hastalık ya da durum aynı hastada 
eĢ zamanlı ortaya çıkabileceği gibi Olgumuzdaki gibi anjiyoödem lokal tutulumla fasiyal 
asimetri görünümüne yol açabilir. Bu acil pratiğinde hatırlanması ve atlanmaması gereken bir 
durumdur. 

  

Anahtar Kelimeler: anjiyoödem, fasiyal paralizi, acil 
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Fasiyal asimetri 

 
Hastanın dudaklarda ödemle birlikte fasiyal asimetrisini gösteren resmi. (C1 esteraz 
uygulamasını takibeden 1. saatte çekilmiştir.) 
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[PB-E18] 

Freon Gazı İntoksikasyonu 

  

Ethem Acar, Sultan Tuna Akgöl Gür, Orhan Delice, Hüseyin ġahin 

ERZURUM BÖLGE EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ, ACĠL TIP KLĠNĠĞĠ, 
ERZURUM 

  

GiriĢ: Freon gazı hidrokarbon grubunda yer alan kimyasal bir maddedir. Buzdolabı gazı 
olarak da bilinir. Ġntoksikasyonu çok nadirdir. Toksisite bulguları bulantı-kusma, abdominal 

ağrı, pulmoner hasar, öksürük, takipne, taĢikardi, hipertansiyon, hipoksiye sekonder geçici 
SSS depresyonu veya eksitasyonudur. Bu olgu sunumuyla çok nadir görülen bu zehirlenmeyi 
sunarak hidrokarbon zehirlenmeleri ve freon gazına dikkati çekmeyi amaçladık. 
Olgu: 45 yaĢında bayan hasta nefes darlığı Ģikayeti ile acil servisimize baĢvurdu. BaĢvurudan 
yaklaĢık 6 saat önce buzdolabının tüpünün değiĢtirilmesi sırasında tüpten yüzüne gaz gelmiĢ. 
ÖzgeçmiĢinde bronĢit hastalığı olan hasta tedavisini düzenli almıyormuĢ. Acil servisteki ilk 
muayenesinde Akciğer sesleri doğal ve O2‟siz saturasyonu % 96‟idi. Tansiyon arteryel değeri 
110/70 mmHg, nabzı: 92 atım/dk idi. Diğer sistem muayeneleri ve Elektorokardiyografisi 
doğaldı. Hastaya freon gazı zehirlenmesi düĢünülerek oksijen tedavisi baĢlandı, tek doz B2 
agonist verildi, Çekile PA Akciğer grafisinde patoloji saptanmadı. Laboratuar tetkiklerinde 
patoloji tespit edilmedi. Acil serviste yaklaĢık 2 saat takip edilen hasta rahatladığını ifade 
ederek kendi isteğiyle taburcu edildi. 
Sonuç: Özellikle buzdolabı tamircisi veya evinde buzdolabı tamiri yapılan kiĢilerde kaynağı 
belirsiz bulgular varlığında düĢünülmelidir. Hastanın öncelikle ortamdan uzaklaĢtırılması 
gerekir. Ġnhalasyon durumunda solunum güçlüğü yönünden değerlendirilmesi, O2 
uygulanması, Beta 2 agonistler ve kortikosteroid aerosol, Sıvı elektrolit dengesinin takibi, 
EKG ve vital bulgu takibi, ventrikuler taĢikardi halinde lidokain ve amidarone kullanılması 
önerilen tedavilerdir. AĢırı hidrokarbon buharına maruziyet ile pulmoner ödem gelismesi 72 
saate kadar gecikebilir. Hastaya fazla sıvı yüklemekten kaçınılmalıdır. 
  

Anahtar Kelimeler: acil servis, intoksikasyon, freon gazı 
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[PB-E19] 

Acil Servis'e başvuran periyodik hipokalemik paralizi olgusu 

  

Hamit Özçelik1, ġengül Özçelik2
 

1T.C. Sağlık Bakanlığı Çanakkale Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği Çanakkale 
Devlet Hastanesi, Acil Servis, Çanakkale 
2Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ġç Hastalıkları Anabilim Dalı, 
Çanakkale 

  

GiriĢ: Periyodik hipokalemik paralizi (PHP) tekrarlayan kas gücü kaybı atakları ile 
karakterize, sık görülmeyen ancak Acil Servis'lerde (AS) görülebilecek bir hastalıktır. Olgu: 
34 yaĢındaki erkek hasta bel ağrısı, bacaklarda tutmama ve yürüyememe Ģikayeti ile AS'ye 
baĢvurdu. Bilinen ek hastalığı olmayan hastanın hikayesinde daha öncesinden de bel ağrıları 
çektiğini bunun bel fıtığından kaynaklandığını söyledi. BaĢvuru anında bacaklarını hareket 
ettirmekte zorlandığını ve yürüyemediğini ifade etti. Vital bulguları normal olan hastanın fizik 
muayenesinde kas gücü üst ekstremitelerde 4/5, alt ekstremitelerde 2/5 olarak saptandı. Diğer 
sistem muayeneleri normaldi. Laboratuar tetkiklerinde potasyum(K+) değeri 2,5 mEq/L 
olarak ölçüldü. Elektrokardiyografisi, diğer elektrolit parametreleri ve tam kan sayımı 
normaldi. Takipte hasta yutkunmada zorluk çektiğini belirtti. O anda hastanın kas gücü üst 
ekstremitede 3/5, alt ekstremitede 1/5'e kadar geriledi. ÇalıĢılan kontrol K+ değeri 1,7 mEq/L 
olarak ölçüldü. Hastaya intravenöz (iv) K+ replasman tedavisi baĢlandı, ancak infüzyon 
yerinde yanma ve ağrıdan dolayı iv tedavi kesilip oral K+ tedavisi verildi. Tedavi sonrası K+ 
değeri 1,8 mEq/L olarak ölçüldü. Hastanın quadriparezi nedeniyle Nöroloji Servis'ine yatıĢı 
yapıldı. ÇalıĢılan tiroid fonksiyon testlerinde sT3: 4,24 pg/ml, sT4: 2,41 ng/dl, TSH 0,13 
uIU/ml olarak ölçüldü. Hastaya hipertiroidinin neden olduğu PHP tanısı konulup propranolol, 
propitiourasil ve K+ replasman tedavisi verildi. YatıĢının 24. saatinde hastanın 
semptomlarında tamamen düzelme görüldü ve K+ değeri 5,1 mEq/L olarak ölçüldü. Sonuç: 
PHP özellikle tiroid fonksiyon bozukluklarının neden olabileceği ender görülen bir hastalıktır. 
Bel-bacak ağrısı ile AS'ye baĢvuran, ekstremite muayenesinde parezi veya paralizisi olan genç 
hastalarda PHP ayıcı tanıda akılda tutulmalıdır. 
  

Anahtar Kelimeler: acil servis, hipokalemi, paralizi 
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[PB-E20] 

Trombusun eşlik ettiği dev popliteal arter anevrizması 
  

Teslime Ayaz Özkan1, Özlem Bilir2
, Özcan YavaĢi2

, Kamil Kayayurt
2, Gökhan Ersunan2

, 

Yahya Yiğit2
 

1Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rize Eğitim AraĢtırma Hastanesi, Ġç Hastalıkları 
Anabilim Dalı, Rize 
2Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rize Eğitim AraĢtırma Hastanesi, Acil Tıp Anabilim 
Dalı, Rize 

  

GiriĢ: Popliteal arter, periferik arter anevrizmalarının en sık görüldüğü yerdir. Hastalar 
genelde özgül olmayan ağrı, ödem, uyuĢma gibi semptomlarla farklı branĢlara 
baĢvurabildikleri için özellikle artritik hastalarda bazen muayene ile palpe edilmezse gözden 
kaçabilir veya bazen Backer kisti ile karıĢtırılabilir. Burada yaygın vücut ağrısı ve ateĢ 
Ģikayetiyle baĢvuran bir hastada artritik dizinde tespit edilen popliteal arter anevrizması 
sunulacaktır. 
Olgu: 76 yaĢında bayan hasta genel durum bozukluğu, yaygın vücut ağrısı, halsizlik, ateĢ ve 
sol dizinde gittikçe Ģiddetlenen ağrı Ģikayetleriyle acil servise baĢvurdu. Yapılan fizik 
muayenede; genel durum orta-iyi, bilinç açık, kooperasyon kısıtlı, ateĢ 38 C, bilateral kaba 
raller, sol diz altında pulsatil bir kitle tespit edildi. Acil tıp uzmanı tarafından yapılan 
yatakbaĢı ultrasonografide popliteal arterde fuziform anevrizmatik dilatasyon ve lümene 
doğru uzanan trombus izlendi (ġekil 1). Distale akımın olduğu ve distal nabızlar elle palpe 
edilebiliyordu. BaĢka anevrizma olabileceği Ģüphesiyle aort kökü, abdominal aorta ve femoral 
arterler de ultrasonografi ile tarandı fakat baĢka anevrizma izlenmedi. Hem distal vasküler 
yapıların görüntülenmesi hem de anevrizmanın çevre dokularla iliĢkisini daha iyi 
anlayabilmek amacıyla BT anjiografi istendi (ġekil 2). Hasta ek hastalıkları nedeniyle iç 
hastalıkları kliniği tarafından yatırıldı. Kalp damar cerrahisi tarafından elektif cerrahi 
planlanan hasta, cerrahiyi kabul etmeyip primer hastalığının tedavisini takiben taburcu edildi.  

Sonuç: Popliteal arter anevrizmasının genel populasyonda prevalansı %1 kadar olup yaklaĢık 
hastaların yarısında asemptomatiktir. Genelde bilateral olup sıklıkla ekstrapopliteal 
(abdominal aort) anevrizmalarla birliktedir. Erken tanınıp tedavi edilmediği zaman 
komplikasyon riski artar ve distal emboli, tromboembolik olay ve ekstremite kaybı ile 
sonuçlanabilir. Bu olguda fizik muayene ve yatakbaĢı ultrasonografinin önemi vurgulanmak 
istenmiĢtir. 
  

Anahtar Kelimeler: anevrizma, periferik arter, popliteal arter, yatakbaĢı ultrasonografi 
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Şekil 1 

 
Yatakbaşı ultrasonografi (longitudional). Dev popliteal arter anevrizması ve içinde trombus 

 

 

Şekil 2 

 
AnjioBT: Aynı anevrizmanın Transvers ve 3D rekonstrüksiyon görüntüsü. 
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[PB-E21] 

Hgb: 1.7 g/dl; hasta hala hayatta mı? 

  

Özlem Dikme, Özgür Dikme, Hakan Topaçoğlu 

Ġstanbul Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Ġstanbul 
  

GiriĢ: Anemi eritrosit sayısında veya hemoglobin konsantrasyonunda azalmaya bağlı ortaya 
çıkan bir durumdur. En sık görülen anemi türü demir eksikliği anemisidir, diğerleri ise B12 
vitamini veya folat eksikliğinden kaynaklanır. Anemi bir tanı değil belirtidir. Hastalar 
halsizlik-bitkinlik, nefes darlığı, çarpıntı, baĢ ağrısı, kulak çınlaması veya iĢtah kaybı gibi 
yakınmalarla baĢvurabilir. Anemiye yol açan nedeni ortaya çıkarmak önemlidir.  
YaĢamı tehdit eden hemoglobin düzeyi tanımlaması (her ne kadar 5 g/dl‟nin altında 
mortalitenin belirgin arttığı bildirimekteyse de) hastanın altta yatan durumuna bağlı olarak 
değiĢmektedir. Özellikle çocuklar daha derin anemileri asemptomatik olarak tolere 
edebilmektedir. Koroner arter hastalığı ve iskemik serebrovasküler olay mevcudiyetinde 
anemi var olan bu hastalıkları agreve etmektedir. Karın ağrısı ve bulantı yakınmasıyla acil 
servise getirilen yaĢamı tehdit edebilecek ciddi anemisi olan bir olguyu sunmak istedik. 
Olgu: Bilinen serebral palsy öyküsü olan 52 yaĢında erkek hasta acil servise karın ağrısı ve 
hafif bulantı Ģikayetiyle getirildi. Anamnezinde bulantının eĢlik ettiği karın ağrısının 1 gün 
öncesinde baĢladığı ve hafif halsizlik haricinde baĢka bir ek yakınmasının bulunmadığı 
öğrenildi. Soluk görünümdeki hastanın fizik muyenesinde sağ üst kadranda rebound ve 
defansın eĢlik etmediği palpasyonla hassasiyet saptandı. Sekel nörolojik bulguları haricinde 
baĢkaca patolojik bir muayene bulgusu saptanmadı. Vitalleri 105/dk haricinde olağan olarak 
değerlendirildi. Hemogramında¸WBC: 9.98 Hgb: 1.7 g/dL Hct: %8.4 Plt: 180 olarak saptandı. 
Biyokimyasal parametlerinde AST: 393 ALT: 466 LDH: 825 değerleri dıĢında anormal değer 
saptanmadı. Rektal tuĢe ve nazogastrik yıkaması normal değerlendirildi. Abdomino-pelvik 

USG‟de kolelitiazis saptandı. Semptomatik anemi olarak değerlendirilen hastaya 4Ü eritrosit 
süspansiyonu transfüze edildi. Kontrol hemogramında WBC: 3.15 Hgb: 7 g/dL Hct: 23.5 Plt: 
167 değerleri gözlenen hasta ileri tetkik ve tedavi amaçlı dahiliye servisine devredildi. 
Sonuç: Acil servise getirilen nörolojik sekeli olan yatağa bağımlı hastalar(sereberovasküler 
olay, serebral palsy vb.) beslenme alıĢkanlıkları, altta yatan hastalık, bazal metabolizma 
değiĢikleri ya da komorbid hastalıklar nedeniyle baĢvuru yakınmasından bağımsız olarak çok 
yönlü olarak değerlendirilerek tetkik ve tedavilerine karar verilmelidir. 
  

Anahtar Kelimeler: Acil servis, anemi, immobil hasta 
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[PB-E22] 

Fototoksik dermatit yapan bir bitki: Chenopodium Album 

  

Veysi Eryiğit1, CoĢkun Özer2
, Mehmet Can Girgin

1
, Yasin Mahsanlar

3, Zeki Doğan5, YoldaĢ 
DemirtaĢ4, Ergün Kaya1

 
1Bingöl Devlet Hastanesi, Acil Servis, Bingöl 
2Bingöl Devlet Hastanesi, Ortopedi Servisi, Bingöl 
3Batman Bölge Devlet Hastanesi, Acil Servis, Batman 
4Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Ġstanbul 
5Bozyaka Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Ġzmir 
  

GiriĢ: Chenopodium Album,Türkiye‟nin de bazı bölgelerinde yetiĢen ve fototoksik dermatit 
yapabilen bir bitkidir.Ülkemizde,Kayseri civarında kursaklık,Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
bölgesinde selmo(selme),Sivas civarlarında ise tellice yöresel isimleri ile anılırlar.Genel 

olarak yabani ıspanak olarak da tanımlanırlar. 
Olgu: Elli bir yaĢında kadın hasta acil servise ellerinde,kollarında,ayaklarında ve yüzünde 
ĢiĢme ve kızarma Ģikayetleri ile baĢvurdu.Alınan öyküde acil servise baĢvurudan yaklaĢık 10-

12 saat önce selme adında bir bitkiyi kaynatıp yediğini ve yedikten 2 saat sonra Ģikayetlerinin 
baĢladığını ifade etti.EĢinin de aynı yemeği yediğini ve eĢinde herhangi bir Ģikayet olmadığını 
söyledi.Ancak,bitki yemeğini yedikten sonra eĢinden farklı olarak kendisinin güneĢ ıĢığına 
maruz kaldığı öğrenildi.Hastanın yapılan fizik muayenesinde,her iki önkol ve özellikle ellerde 
yaygın cilt-cilt altı ödem ve morluk,her iki ayakta cilt-cilt altı ödem ve morluk,yüzünde ve 
özellikle periorbital bölgede ödem tespit edildi.Hastanın TA:125/70 mmHg,nabız:85 v/dk ve 
diğer sistem muayeneleri olağandı.Tetkiklerinde beyaz küre sayımı 12.600/mm3 dıĢında tüm 
hemogram parametreleri normal,koagülasyon normal,kardiyak tetkikler normal,tit 
normal,biyokimyada ise total billurubin yüksekliği (=2) dıĢında diğer tüm parametreler 
normal olarak değerlendirildi.Hastaya steroid tedavisi,antihistaminik tedavi baĢlandı ve 
extremitelere yönelik elevasyon önerilip,atele alındı.Yatırılarak takip edilen hastaya steroid 
tedavisi devam edilmiĢ olup,hastanın Ģikayetlerinde anlamlı düzelme oluncaya kadar takip 
edilip,hasta Ģifa ile taburcu edilmiĢtir. 
Sonuç: Chenopodium Album bitkisi fototoksik dermatit,anjioödem,cilt nekrozları yapabilen 
bir bitkidir.Dikkat edilirse sunduğumuz vakada da hastanın sadece 
önkollarında,ellerinde,ayaklarında ve yüzünde yani güneĢe maruz kalan yerlerinde cilt-cilt altı 
ödem ve morluk geliĢmiĢtir.ülkemizin Doğu-Güneydoğu Bölgelerinde ve Sivas ile Kayseri 
civarında görevini yapan hekimlerimizin bu bitkiyi akıllarında tutmalarında fayda olacaktır. 
  

Anahtar Kelimeler: Acil Servis, Chenopodium Album, Fototoksisite 
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Chenopodium Album Bitkisi ve Hastanın güneşe maruz kalan el,ayak ve yüzü 

 
Chenopodium Album Bitkisi ve Hastanın güneşe maruz kalan bölgelerinde renk değişimi ve 
cilt-cilt altı ödem 
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[PB-F01] 

Akut karının nadir bir nedeni: Biloma 

  

Murat Türkarslan1
, Yunsur Çevik1, Oğuz Yardım1, Ömer Miroğlu1, Ġsmail Okan Yıldırım2

 
1Keçiören Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Ankara 
2Keçiören Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Ankara 

  

GiriĢ: Biloma, safra kanalları dıĢında yerleĢimli anormal sıvı koleksiyonudur. Bilomalar 
kolesistektomi, kist hidatik operasyonu, pankreatikoduodenektomi, hepatik segmentektomi ve 

hepatik travma sonrası geliĢen yoğun safra içeren kistik lezyonlardır. Postoperatif görülme 
nedenleri arasında klip ya da ligasyona ait yetersizlikler, biliyer yaralanmalar ve vasküler 
hasara bağlı sorunlar rol alabilmektedir. En sık perihepatik alanda yerleĢmekle birlikte 
intrahepatik, pelvik, perisplenik alan gibi batın içi tüm bölgelerde bulunabilmektedir. 
Klinik olarak tespit edilen bilomalar karın ağrısı, bulantı, kusma, mide çıkıĢ obstrüksiyonu, 
sarılık yaptığı gibi abse ve ciddi sepsis ile hayatı tehdit eden sorunlar da gözlenebilmektedir. 
Ultrason değerlendirmesinde genellikle karaciğerde, safra kesesi boĢluğunda veya çevre 
yapılarda iyi sınırlı sıvı koleksiyonu olarak karĢımıza çıkar. Bilomalar, geleneksel olarak hem 
perkütan drenajla, hem de cerrahi ile tedavi edilir. Genellikle tedavisi güç vakalar için tercih 
edilen cerrahinin morbidite ve mortalite oranları yüksektir. Karın ağrısı nedeniyle acil servise 
baĢvuran ve biloma tanısı koyduğumuz hastayı sunuyoruz. 
 

Olgu: Kırksekiz yaĢında kadın hasta acil servise yaklaĢık 3 aydır devam eden ve giderek 

Ģiddetlenen karın ağrısı Ģikayetiyle baĢvurdu. Fiziksel değerlendirmede genel durumu iyi, 
GKS skoru 15 olan hastanın batın muayenesinde yaygın hassasiyeti, defans ve bilateral 
reboundu mevcuttu. Diğer sistem muayeneleri doğaldı. Hastanın Ģikayetleri kolesistektomi 

ameliyatından sonra baĢlamıĢtı. Laboratuar sonuçlarında hipokrom mikrositer anemi 
(Hemoglobin 8.9 g/dL, Hct 27.7, MCV 70.7, MCH 70.7, MCHC 32.2) dıĢında anormallik 
yoktu. 

Akut batın düĢünülerek yatak baĢı yaptığımız USG‟de her iki alt kadranda yaygın serbest 
mayi görüldü (Resim-1). Çekilen kontrastlı abdomen tomografisinde batın sağ alt kadranda 
inen kolon medial komĢuluğunda orta hatta uzanım gösteren yaklaĢık 65x33mm boyutunda, 
içersinde hava habbecikleri bulunan apse tespit edildi (Resim-2). 

 

Sonuç: Karın ağrıları acil servis baĢvurularında önemli bir yer tutmaktadır. Hepatobilier 
sistemle ilgili operasyonlardan sonra oluĢan karın ağrılarında bilomalar da akla gelmelidir. 
  

Anahtar Kelimeler: Acil servis, Biloma, Karın ağrısı 
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Şekil-1 

 
USG’de mesane çevresinde serbest sıvı görünümü 

 

 

Şekil-2 

 
Sağ alt kadranda 65x33mm boyutunda, içersinde hava habbecikleri bulunan apse. 
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[PB-F02] 

Travma Sonrası İncidental Tespit Edilen Medullablastom 

  

Sultan Tuna Akgöl Gür, Ethem Acar, Orhan Delice, Hüseyin ġahin 

Erzurum Bölge Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Acil tıp Kliniği, Erzurum 

  

GiriĢ: Beyin tümörleri sıklıkla, baĢ ağrısı, epileptik nöbet, fokal nörolojik bulgular, kiĢilik 
değiĢiklikleri, depresyon ve mani gibi duygu durum bozukluğu ve Ģizofreni benzeri 

semptomlara yol açabilmektedir. Medulloblastom da ilk kez 1925 yılında embriyolojik olarak 
serebellumun eksternal granül tabakasındaki medulloblast hücresinin malign transformasyonu 
ile geliĢtiği öne sürülmüĢ ve bu tümöre medullablastom adı verilmiĢ çocukluk çağı primer 
beyin tümörlerinin %20‟sini arka çukur tümörlerinin ise %40‟ını oluĢturan intrakranial bir 
tümördür. Erken teĢhis ve uygun tedavi ile yüzgüldürücü sonuçlar alınmaktadır.  
EriĢkinlerde olduğu gibi çocuklarda da önemli bir mortalite ve morbidite nedeni olan 

travmalarda de¬ğiĢik organ yaralanmaları olurken bazı durumlarda travma, o zamana kadar 
bilinmeyen bazı patolojilerin ortaya çıkmasına da neden olabilir. Biz bu çalıĢma ile incidental 
tespit edilmiĢ bir medullablastom vakası sunarak hastaların bir bütün olarak değerlendirilmesi 
gereğini ortaya koymayı amaçladık 

Olgu: 6 yaĢında çocuk hasta acil servisimize düĢme Ģikayeti baĢvurdu. DüĢme sonrası bulantı-
kusma ve uykuya meyili olduğu öğrenildi. Hastanın acil servisimizde ilk değerlendirilmesinde 

bilinci açık, oryante koopere, Glaskow koma skorunun 15 puan olduğu tespit edildi. Diğer 
sistem muayeneleri ve vital bulguları normaldi. ÖzgeçmiĢinde herhangi bir hastalık veya 
durum bulunmamaktaydı. Bilinç değiĢikliği ve bulantı-kusması olması nedeniyle travma 

grafilerinin yanında hastaya Bilgisayarlı Beyin Tomoğrafisi de (BT) çekildi (Resim 1). Beyin 
tomografisinde travmatik bir lezyon tespit edilmeyen hastanın görüntülerinde incidental 
olarak medullablastomu tespit edildi. Beyin cerrahisi konsültasyonu yapılan hasta Beyin 
Cerrahi servisine yatırıldı.  
Sonuç: Travma ile acil servislere getirilen hastalarda ek patolojiler olabileceği düĢünülerek; 
travma bulguları dıĢında hastalar bir bütün olarak ele alınarak muayene edil¬meli ve rutin 
incelemeleri bu yönde yorumlanmalıdır. 
  

Anahtar Kelimeler: Acil Servis, Travma, Medullablastom 
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Beyin BT 

 
Vakanın Beyin BT görüntüsü 
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[PB-F03] 

Yüksekten düşme sırasında penetran travmaya bağlı rektum perforasyonu: Olgu 
sunumu 

  

Özgür Duran1
, Fulya Yılmaz Duran

2, Ġsmail Zihni3
, Fevzi Cengiz

3, Cenk ġimĢek3
, Vildan 

Akpınar2, Vermi Değerli1
 

1Bozyaka Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği 
2Bozyaka Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği 
3Bozyaka Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği 
  

GiriĢ: Travmatik rektum perforasyonu, nadir görülen, teĢhis edilmesi zor, morbiditesi ve 
mortalitesi yüksek, cerrahi tedavisi halen tartıĢmalı bir klinik antitedir. Bu olgu sunumunda, 
yüksekten düĢme sonucu oluĢan penetran rektum yaralanmasına bağlı rektum perforasyonu 
geliĢen olgu sunulmaktadır.  
Olgu: 23 yaĢında erkek olgu, 30 dakika önce gerçekleĢen inĢaatın 2. katından düĢme sonucu 
acil servise baĢvurdu. Anamnezinde düĢme sırasında rektuma metal demir çubuk saplandığını 
ve kendisinin bunu çıkarttığını belirtti. ÖzgeçmiĢinde ve soygeçmiĢinde özellik 
tariflemiyordu. Fizik muayenede, vital bulguları stabildi. Rektal kanaması olan olgunun rektal 
muayenesinde bol kan mevcuttu. Rektal muayenede perforasyon saptanmadı. Laboratuar 
tetkiklerinde Htc: 13.7 g/dL, Htc: % 42.4, lökosit: 9200/ mm3, Plt: 215000, Glukoz: 105 
mg/dL. Beyin BT normal olarak değerlendirildi. PA Akc grafisinde diafram altında serbest 
hava gözlenmedi. Olgu, ĠV seftriakson ve metronidazol uygulanması sonrası kolon 
perforasyonu öntanısıyla acil olarak operasyona alındı. Anestezi indüksiyonu sonrası, 
explorasyon öncesi, operasyon salonunda yapılan kolonoskopisinde, rektumun 15.cm‟ de 
anterior duvarda perforasyon tesbit edildi. Laparotomi yapıldı. Retroperitoneal hematom 

saptandı, ek patolojiye rastlanmadı. Primer tamir yapıldı ve saptırıcı kolostomi açıldı. 
Peroperatif ve postoperatif sorunsuz seyreden olgu, Genel Cerrahi servisinde takibe alındı. 
Mevcut antibiotik tedavisine devam edildi. 4 ay sonrası için kolonostomi kapatılması 
planlanlanarak taburcu edildi.  

Sonuç: Olgumuzda yüksekten düĢme sırasında rektumuna metal demir çubuk saplanmıĢ ve 
olgumuz tarafından çıkartılmıĢtır. Rektal kanama nedeniyle yapılan rektal muayenede 
perforasyona rastlanmamıĢtır. Tanı ve tedavide gecikme nedeniyle önemli bir morbidite ve 
mortaliteye neden olabilecek rektal yaralanmaların gözden kaçmaması için dikkatli ve 
ayrıntılı anamnezin önemini tekrar hatırlatmak amacıyla bu olgu sunulmuĢtur. 
  

Anahtar Kelimeler: perforasyon, rektum, travma 
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[PB-F04] 

Karın ağrısı şikayeti ile acil servise başvuran pararenal hematom ile birlikte GİS 
kanaması olgu sunumu 

  

Ġsmail Murat Ok, Songül Özkan GüneĢ, Burçak Kantekin, Selçuk Eren Çanakçı, Bekir Dağlı, 
Mücahit Avcil 
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Aydın 

  

GiriĢ: Batın içi hematom olguları acil serviste travma dıĢında nadiren görülmektedir. Bu 
nedenle travma dıĢı oluĢan batın içi hematom ve beraberinde GĠS kanaması görülen bir olgu 
sunulmuĢtur.  
Olgu: 72 yaĢında bayan hasta acil servisimize karın ağrısı Ģikayeti ile baĢvurdu.Hastanın kalp 
kapak hastalığı ve kronik böbrek yetmezliği tanısı mevcut.Hasta coumadin tedavisi alıyor.Üç 
gündür karın ağrısı Ģikayeti olduğunu tarif ediyor.Hastanın vital bulguları Tansiyon arteriyel: 

90/60 mm/Hg, nabız: 72/dk, solunum sayısı: 20/dk, ateĢ: 36 º C, oksijen saturasyonu: %92 
olarak ölçüldü.Fizik muayenesinde batında yaygın hassasiyet ve defans mevcuttu, rebound 
yoktu.Hastanın yapılan rektal muayenesinde ampulla boĢtu.Yapılan tetkiklerinde hemoglobin 

9.6 gr/dl, trombosit: 358 10º3 /mkrl, INR 2.55, biyokimya değerleri üre 100 mg/dl, kreatin 
3.04 mg/dl saptandı.Hastanın AST, ALT, GGT, sodyum, potasyum, amilaz değerleri 
normaldi.Yapılan batın ultrason tetkiki normal saptandı.Hasta ultrason sonrasında acil serviste 
arrest oldu.Hastaya AHA 2010 ĠKYD uygulandı.Hasta entübe edildi.Entubasyon sırasında 
hastanın hematemezi oldu. Hasta acil yoğun bakım ünitesine yatırıldı.Hastadan kontrol 
hemogram ve INR tetkiki istendi ve sonucunda hemoglobin 4.2 gr/dl, trombosit: 196 10º3 
/mkrl, INR 8.97 saptandı.Hastanın ayrıntılı öyküsü incelendiğinde herhangi bir NSAĠ 
kullanmadığı öğrenildi.Hastaya GĠS kanama nedeni ile acil olarak 3 ünite eritrosit 
süspansiyonu verildi. INR yüksekliği olması nedeni ile hastaya 2 ünite taze donmuĢ plazma 
uygulandı. Hastanın yapılan tedavi sonrası alınan tetkikleri sonucunda hemoglobin 10.3 gr/dl, 
trombosit: 192 10º3 /mkrl, INR 2.36 saptandı. Hastanın oral alımı kesildi. Hastaya GĠS 
kanaması öntanısı ile endoskopi uygulandı. Sonucunda midenin hematinize kan ile dolu 

olduğu görüldü. Hastaya abdominal bilgisayarlı tomografi tetkiki yapıldı. Hastanın tetkik 
sonucunda sağda pararenal boĢlukta yaklaĢık 16x4.5 cm boyutunda hematomla uyumlu 
koleksiyon alanı saptandı. Hastaya INR yüksekliği nedeni ile acil ürolojik giriĢim 
planlanmadı.Hasta yoğun bakımda yatıĢının 4. gününde kontrol edilemeyen GĠS kanaması 
nedeni ile arrest olup yapılan resusitasyona yanıt vermedi. Hasta exitus olarak kabul edildi.  
Sonuç: Coumadin kullanan hastalar, riskli hasta grubuna girip daha dikkatli takip edilmelidir. 

  

Anahtar Kelimeler: coumadin tedavisi, GĠS kanaması, batın içi hematom 
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batın tomografisi 

 
batın tomografisi görüntüsü 

 

 

endoskopi 

 
endoskopi görüntüsü 

 

INR'nin yükseldiği durumlar 

Warfarin kullanımı 
Faktör sentezinin bozulduğu karaciğer hastalıkları, 
Antibiyotikler (moxalactam, cefamandole, cefotaxime, cefoperazone) 

INR'nin yükseldiği durumlar 
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[PB-F05] 

Acil Servise Pansitopeni Tablosuyla Başvuran Megaloblastik Anemi: Olgu Sunumu 

  

Ercan Gündüz, Recep Dursun, Yılmaz Zengin, Mustafa Ġçer, Deniz GüneĢ 

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Diyarbakır 
  

GiriĢ:  
Megaloblastik anemi, kemik iliğinde ve periferik kanda özellikle eritroid seri elemanlarında 
olmak üzere morfolojik bozukluklarla seyreden bir durumdur. Megaloblastik anemiler 

morfolojik olarak makrositer anemi grubunda yer almaktadır. Sıklıkla vitamin B12 ve folik 
asit eksikliği sonucu oluĢur. Vitamin B12 eksikliği hematolojik ve nörolojik 
komplikasyonlara yol açabilen bir tablodur. Vitamin B12 eksikliğinde; pernisiyöz anemi, 
nöropati, myelopati, demans, noropsikiyatrik bozukluklar gibi klinik tablolar görülebilir. Biz 
bu yazımızda acil servise pansitopeni tablosuyla baĢvuran ve yapılan tetkikler sonucunda 
megaloblastik anemi tanısı konulan olguyu sunduk. 
Olgu:  

Acil servise baĢvuran 25 yaĢında bayan hastanın bir haftadır devam eden karın ağrısı, 
halsizlik, iĢtahsızlık, kilo kaybı, öksürük ve ishal Ģikayetleri mevcuttu. ÖzgeçmiĢinde özellik 
olmayan hastanın fizik muayenesinde genel durum orta, Ģuur açık, tansiyon arteryel: 100/80 
mmHg, nabız 110/ dakika, solunum sayısı 18/dakika idi. Ciltte ve konjonktivalarda solukluk, 
dil üstü papillalarda düzleĢme, her iki ayaklarda uyuĢma ve Romberg testi pozitif idi. 
Laboratuvar incelemesinde Hb: 6,6, Hct: % 18,1, lökosit: 3500, trombosit: 32700, MCV: 105, 
LDH:1099 olarak tespit edildi. Periferik yayma incelemesinde; anizositoz, poikilositoz, 

makrositik eritrositler, hipersegmente nötrofiller ve üçlü-dörtlü trombosit kümeleri tespit 
edildi. Kemik iliği aspirasyonunda eritrosit prokürsörlerinde artıĢ ve ileri derecede 
megaloblastik değiĢiklikler tespit edildi. Hasta mevcut periferik yayma ve kemik iliği 
aspirasyonu bulgularıyla megaloblastik anemi tanısıyla hematoloji servisine yatırıldı. Hastada 

bakılan vitamin B12 düzeyi < 150 pg/ml (190 - 663) ve folik asit: 15,7 ng/ml (1,96 - 14,6) 

olarak tespit edildi. Demir, demir bağlama ve ferritin düzeyi normal idi. Hasta B12 vitamini 
(siyanokobalamin) tedavisi baĢlanarak taburcu edildi. 
Sonuç:  
Acil Servise pansitopeni tablosuyla baĢvuran hastalarda ayırıcı tanıda megaloblastik anemi de 
düĢünülmelidir. 
  

Anahtar Kelimeler: megaloblastik anemi, pansitopeni, vitamin B 12 eksikliği 
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[PB-F06] 

Travmatik Kardiak Duvar Rüptürü: Olgu Sunumu 

  

Hasan Kara, AyĢegül Bayır, Ahmet Ak, Murat Akıncı, Necmettin Tüfekçi, Selim Değirmenci 
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD 

  

GiriĢ: Travmatik kalp duvar rüptürü toraksa alınan Ģiddetli bir travma sonucu oluĢan ve 
yaĢamı tehdit eden acil bir durumdur. Acil serviste bu hastalara en kısa sürede tanı konması 
ve tedavi edilmesi mortaliteyi azaltmada oldukça önemlidir. Bu çalıĢmada araç içi trafik 
kazası sebebiyle servisimize getirilen ve tetkiklerinde kalp duvar rüptürü tespit edilen bir olgu 
sunuldu.  

Olgu: 37 yaĢındaki olgumuz göğüste ağrısı Ģikayeti ile acil servise getirildi. Hastanın fizik 
muayenesinde sternum ve sağ hamitoraksta palpasyon ile hassasiyet mevcuttu. Hastanın 
bakılan vital parametrelerinde TA:90/60mmHg ve Nabız:120/dk olarak ölçüldü. Hastanın 

çekilen toraks tomografisinde minimal pnömotoraks, yaygın akciğer kontüzyonu ve 
perikardial sıvı tespit edildi. Toraks tomografisinde perikardial sıvı tespit edilmesi üzerine 
hastaya Ekokardiyografi yapıldı. Ekokardiyografide perikarial effüzyon ve sağ ventrikül 
duvarında 0,5 cm‟lik defekt tespit edilen hasta acil olarak kalp damar cerrahisi kliniğince 
tarafından operasyona alındı. Defekt onarımı yapılan hasta 8 günlük takip sonrası Ģifa ile 
taburcu edildi.  

Sonuç: Mortal bir durum olan kalp duvar rüptürü veya perikardial tamponad acil servise ciddi 

toraks travması Ģikayeti ile gelen, vital parametrelerinde hipotansiyon ve taĢikardisi bulunan 
her hastada akla gelmelidir. 

  

Anahtar Kelimeler: acil servis, toraks travması, kalp duvar rüptürü 
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[PB-F07] 

Acil serviste benzidamin hidroklorid kötüye kullanımına bağlı akut psikotik 
semptomlar 

  

Yahya Ayhan Acar
1
, Mustafa Kalkan

2, Rıdvan Çetin2, Erdem Çevik3, Orhan Çınar4
 

1Etimesgut Asker Hastanesi, Ambulans Uçak ve Acil Servis, Ankara 
2Gülhane Askeri Tıp Akademisi Öğrenci Grup Komutanlığı, Ankara 
3
Van Asker Hastanesi, Acil Servis, Van 

4Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Ankara 

  

GiriĢ: Benzidamin hidroklorid (BH) lokal etkili, steroid olmayan bir anti-inflamatuvar ilaçtır 
(NASĠĠ) ve özellikle ağız ve boğazın inflamatuvar durumlarında ağrı kesici ve tedavi 
amacıyla kullanılır. BH doz aĢımı santral sinir sistemi uyarılması, halüsinasyonlar ve psikoza 
neden olabilir. Bu makalede BH kötüye kullanımı sonucu oluĢan psikotik semptomlar ile acil 
servise baĢvuran bir genç erkek olgusunu sunmak istedik.  
Olgu: Yirmi yaĢında bir erkek hasta acil servise örümcek görme Ģeklindeki görsel 
halüsinasyonlar yakınması ile baĢvurdu. Bir gece önce 20 adet benzidamin hidroklorid 
(Tantum®) drajesini alkolle aldığı öğrenildi. Ġlk etapta intihar giriĢimi düĢünülmekle birlikte, 
sonrasında BH‟nin alkol ile birlikte hezeyan yaratıcı etkisinden dolayı kötüye kullanıldığı 
öğrenilmiĢtir. Hasta ileri değerlendirme amacıyla Psikiyatri kliniğine yönlendirilmiĢtir.  
Sonuç: BH‟nin kötüye kullanımı genç eriĢkinler arasında popülerdir ve BH‟nin hezeyan 
oluĢturucu etkilerini genellikle aradaĢları ve internetten öğrenmektedirler. BH‟nin normal 
dozu da psikiyatrik hastalık öyküsü olan hastlarda yan etkilere neden olabilmektedir. BH‟nin 
alkol ile birlikte alınması kötüye kullanımın diğer bir yoludur. BH‟nin doz aĢımı ve kötüye 
kullanımı sonrası psikotik semptomlar bildirilmiĢtir ve acil hekimlerinin BH reçete ederken ve 
hasta değerlendirirken bunu göz önünde bulundurması gerekmektedir. 

  

Anahtar Kelimeler: Benzidamin hidroklorid, akut psikoz, ilaç kötüye kullanımı, alkol 
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[PB-F08] 

Acil serviste rektal yabancı cisim ve anamnez 

  

SavaĢ Sezik, Didem Avcı Dönmez, Özge Duman Atilla, Burcu Türe 

Ġzmir Tepecik Eğitim Ve AraĢtırma Hastanesi 

  

GiriĢ: Acil servislerde rektumda yabancı cisim hem hasta hemde hekim için sıkıntı yaratan 
durumlardır. Sıklıkla hastaların bu konuda yanlıĢ anamnez verdiği düĢünülmektedir. Bu 
çalıĢmamızda rektumda kemik parçası tespit edilen bir vakayı sunmaktayız. 
Olgu: Defekasyon zorluğu ve rektumda ağrı Ģikayeti ile acil servisimize baĢvuran 32 yaĢında 
erkek hasta, akĢam yemeğinde kemik olduğunu, farketmeden yediğini ve makatta ağrısı 
olduğunu belirtti. BaĢvuru esnasında kan basıncı 123/90 mmHg, nabzı 87/dakika, oksijen 

saturasyonu %98 ve ateĢi 36,7°C olarak ölçüldü. Fizik muayenede rektal tuĢe ile sivri uçlu, 
sert kıvamlı bir yabancı cisim varlığı tespit edildi. Yapılan diğer sistem muayenelerinde 
patolojik bir bulguya rastlanmadı. Çekilen direkt grafide yabancı cisim görüntülenemedi. 
Yabancı cismin rektum duvarına penetrasyonu, organ perforasyonu ve anamneze 
güvenmememiz nedeniyle intravenöz kontrastlı karın tomografisi çekilmesine karar verildi. 
Çekilen karın tomografisinde rektumda 5 kesitte (kesitler 6mm olmak üzere) izlenen yabancı 
cisim tespit edildi. Litotomi pozisyonunda yabancı cisim çıkarılmaya çalıĢıldı baĢarılı 
olunamayınca hasta Genel Cerrahi ile konsülte edilerek operasyona alındı. Operasyon 
sonucunda anal kanaldan 33 mm uzunluğunda kemik yapı çıkarıldı. Anüs ve rektum duvarı 
intakt olarak değerlendirildi.  
Sonuç: Rektumda yabancı cisimler ya nadiren oral alınan bir madde ile ya da anüs yoluyla bir 
cismin rektuma itilmesiyle izlenir. Oral yolla alınan ve rektumda takılan yabancı cisimler 
daha çok entellektüel düzeyi düĢük, mental retarde ve yaĢlı kiĢilerde, hırsızlarda ve 
kaçakçılarda izlenmektedir. Anüs yoluyla itilen cisimler ise genellikle orta yaĢlı erkeklerde 
cinsel uyarıcı olarak kullanılmasıyla karĢımıza çıkmaktadır. Yabancı cismin rektosigmoid 

bileĢkenin altında bulunduğu, erken dönemde baĢvuran ve perforasyon bulguları olmayan 
olgularda rectal ampullada ele gelen cisimlerin acilde sedasyon sonrasında sims veya litotomi 
pozisyonuyla anal yoldan çıkartılması öncelikli olarak denenmelidir. Rektal yabancı 
cisimlerde genellikle hastalar olayın nasıl meydana geldiğini gizlemeye çalıĢtıkları için 
hastaya küçümseyici değil yardımcı olma prensibi ile yaklaĢmak öyküyü doğru almak için 
kolaylık sağlayacaktır. 
  

Anahtar Kelimeler: acil serviste anamnez, kemik parçası, rektal yabancı cisim 
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Resim: rektal yabancı cisim 
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[PB-F09] 

Epidural Kanamanın Hızlı Spontan Regresyonu 

  

Selcuk Coskun, Beliz Öztok, Gül Pamukçu Günaydın, Gülhan Kurtoğlu Çelik 

Ankara Atatürk Eğitim AraĢtırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Ankara 

  

GiriĢ: Epidural veya extradural kanamalar travma sonrası ortaya çıkan duramater ile kafatası 
arasına kan birikimi sonrası ortaya çıkan % 15-20 hayati tehlikesi olan noroĢirurjik bir acildir. 
 

Olgu: Yaklasık 7 m yüksekten düĢme sonrası ajite non-koopere non-oriente Ģekilde acil 
servise ambulans ile getirilen 26 yaĢındaki hastanın hikayesinden yaklaĢık 1 saat önce kafa 
üzerine düĢme, daha sonrasında olan bulantı ve bilinç bulanıklığı olduğu öğrenildi. Acil 
serviste bakılan kan sayımı ve biyokimyasal testleri normal olan hastanın çekilen beyin 
tomografisinde yaklasık 8,5 mm derinliğe ulaĢan epidural kanaması olduğu ve bu kanama 
komĢuluğunda temporal kemikte lineer kırık olduğu ve bu kırık komĢuluğunda hava değerleri 
olduğu tespit edildi. Hasta yakın izleme alınıp beyin cerrahisine danıĢılmıĢ olup 2. Saatinde 
çekilen kontrol tomografisinde epidural kanamanın belirgin gerilediği ve hatta kaybolduğu 
tespit edilmiĢtir. 
 

Sonuç: Epidural kanamalar yakın takip gerektiren nöroĢirurjik bir acildir, nadir de olsa lineer 

kırık tabanından resorbe olabilir. 
  

Anahtar Kelimeler: epidural kanama, epidural, resorbsiyon, spontan regresyon 
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Figure 1 

 
7 m yüksekten düşme sonrası acil servise getirilen 26 yaşındaki hastanın başvuru sonrası 
çekilen kranial tomografideki epidural kanama görüntüsü 
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Figure 2 

 
Hasta kabulünden 2 saat sonra epidural kanamanın belirgin gerilediği kranial tomografi 
görüntüsü 
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[PB-F10] 

Tarım İlacı Zehirlenmesi Ön Tanısıyla Sevk Edilen Genç Stroke Olgusu 

  

Mustafa ġahan, Ali KarakuĢ, Nursel Doğan, Veyis TaĢın 

Mustafa Kemal Üniversitesi Acil Tıp A.D. / HATAY 

  

GiriĢ: Hepimiz yaĢamıĢızdır. Bazı anlarda hastaya teĢhis koyulamaması için tüm sebepler 
ittifak etmiĢtir sanki; Kaderin ağlarını örgülediği bu anlarda, alternatif ihtimalleri gözardı 
etmeyen, saf, arı ve doğrusal düĢünmeye ihtiyaç vardır. 
Olgu: 26 yaĢındaki erkek hasta yaklaĢık 2 saat kadar önce Plan 20 SP(Acetamiprid) ve 
Spectin EC(Abamectin) isimli tarım ilaçları ile tarlada ilaçlama yapmıĢ. Ġlaçlamadan 1 saat 
kadar sonra halsizliği olan ve Ģuur durumu farklılaĢan hasta yakınları tarafından Devlet 
Hastanesine götürülmüĢ. Devlet Hastanesinde bu durumun tarım ilacına bağlı olduğu, gerekli 
tedavinin kendileri tarafından baĢlanıldığı ve bundan sonraki tedavinin de Üniversite 

Hastanesinde devam edeceği, hasta yakınlarına söylenerek hasta Acil Servisimize sevk 
edilmiĢ. Hastanın beraberinde ne gibi tedaviler yapıldığını gösteren ayrıntılı epikriz yoktu. 
Hasta yakınları ile konuĢulduğunda zehirlenmeyle ilgili bir takım iğne ve ilaçların yapıldığını 
söylediler. 
ÖzgeçmiĢinde özellik olmayan hastanın fizik muayenesinde kolinerjik zehirlenme 
düĢündürecek bulguları yoktu. Ancak hasta ajite idi ve oryantasyon bozukluğu mevcuttu. 
GKS:(3-4-6):13 idi. Fakat hastanın lateralizan nörolojik bir patolojisi yoktu. 

Bu hasta özelinde ve verilen bilgiler ıĢığında değerlendirildiğinde; Hasta tarım ilacına maruz 
kalmıĢ, Devlet hastanesinde hastaya Atropin yapılmıĢ ise hastanın ajitasyonunun sebebi 
Atropin‟e bağlanabilirdi. Ancak zamansal olarak tarla ilaçlaması ile rastlaĢan bir 
serebrovasküler olay (SVO) da olabilirdi. 
Sonuç: Hastanın kan tetkikleri kolinesteraz enzim düzeyide dahil gönderildi. Fizik 
muayenesinde bariz sekresyon artıĢı, fasikülasyonu, inkontinansı ve myozisi olmayıp GKS:13 
olunca hastaya beyin BT çekildi. Sol oksipitotemporal bölgede hipodens silüet haricinde bariz 
ve güçlü bir radyolojik görüntü yoktu. Hastanın kan biyokimyası kolinesteraz düzeyi ile 
birlikte normal gelince, akut enfarkt tanısını koymak yada tanıyı dıĢlayabilmek için hastaya 

beyin difüzyon MR çekildi. Hastada gerçektende sol oksipitotemporal bölgede difüzyon 
kısıtlaması vardı. Hasta akut enfarkt tanısı ile Nöroloji kliniğine yatırıldı. 
  

Anahtar Kelimeler: Taım ilacı, SVO, difüzyon MR 
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RESİM-1 
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RESİM-2 
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[PB-F11] 

Wallenberg Sendromu 

  

Serdar Özdemir, Tuba Cimilli Öztürk, Yalman Eyinç, Damla Selma Özalp, Oktay Öcal, 
Gökhan ĠĢat 
Fatih Sultan Mehmet Eğitim AraĢtırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Ġstanbul 
  

GiriĢ: Wallenberg sendromu dorsolateral medullanın infaktı sonucunda ortaya çıkan beyin 
sapı sendromlarından biridir. Klinik bulguları ve karakteristik öyküsü ile tanı konabilir. 
Wallenberg sendromunun posterior inferior serebellar (PICA) arter tıkanması ile oluĢtuğunu 
bilinmesine rağmen, son yıllarda en sık vertebral arterlerin tıkanmasına bağlı olduğu 
gösterilmiĢtir. Ayrıca superior, middle veya inferior lateral meduller arterlerin tutulması ile de 
Wallenberg sendromu oluĢtuğu bildirilmiĢtir. Vestibüler nukleus etkilenmesine bağlı, baĢ 
dönmesi, bulantı, kusma, dengesizlik ve nistagmus hastalarda sık rastlanan semptomlardır. 
Solunum merkezi ve kranial sinir çekirdeklerinin tutulmasına bağlı hıçkırık görülebilir. Klinik 
olarak Wallenberg sendromu ortaya çıkmadan önce geçici iskemik ataklar olabilir. Sendrom 

akut baĢlayabilir veya baĢlangıç 24-48 saat içinde progresyon gösterebilir. 
Olgu: 35 yaĢında erkek hasta bulantı, kusma, baĢ dönmesi Ģikâyeti ile baĢvurdu. Hastanın 
anamnezinde 3 gün önce benzer Ģikâyetlerle acil servise baĢvurduğu, tetkiklerinde bir özellik 

saptanmadığı ve çekilen kranial BT normal olduğu öğrenildi. Muayenesinde ateĢ:36,2 
nabız:92/dk so2:%99 TA:220/184mmHg idi. Rotatuar nistagmus mevcuttu. Pupiller 
anizokorik sağ pupil miyotik orta hattaydı. Ekstra oküler göz hareketleri her yöne serbestti. 

Dil, uvula orta hatta gag refleksi alınamıyordu. Sağ gözde pitoz mevcuttu. Sağda dismetri ve 
disdiadokinezi mevcuttu. Disartrik konuĢuyordu. YürüyüĢ değerlendirilemedi. Kas gücü dört 
ekstremitede de 5/5 idi. Tekrarlanan kranial BT sinde akut lezyon görülmemesi üzerine 
difüzyon ve kranial MR çekildi. Medulla oblangata sağ yarımında, sağ serebellar hemisferde 
PICA ve anterior inferior serebellar arter sulama alanlarında multipl akut iskemik 
değiĢiklikler görüldü. Sağ vertebral arter belirgin ince kalibrasyondaydı. Nöroloji 
konsültasyonu istendi, hasta nöroloji ara yoğun bakıma yatırıldı. 
Sonuç: Kranial BT incelemesinde kemik artefaktları sebebiyle beyin sapı ayrıntılı olarak 
değerlendirilemez. Klinik olarak Wallenberg sendromundan Ģüphelenilen hastalarda kranial 

BT normal olsa bile difüzyon MR mutlaka istenmelidir. Bizim olgumuzda da 3 gün arayla 
çekilen beyin BT lerinde lezyon görülmemesi kemik artefaktları ile iliĢkili olabilir. Bizim 
olgumuz Ģüpheli vakalarda MR gerekliliğini ortaya koymaktadır. 
  

Anahtar Kelimeler: Wallenberg sendromu, bulantı, kusma 
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Wallenberg Sendromu MR 
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Wallenberg sendromu MR 
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[PB-F12] 

Kot Fraktürüne Benzetilen Nazogastrik Sonda: Olgu Sunumu 

  

Recep Dursun
1, Mustafa Ġçer1, Ercan Gündüz1, Yılmaz Zengin1, Cemil Göya

2
, Murat Orak

1
 

1Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Diyarbakır 
2Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, Diyarbakır 
  

GiriĢ:  
Trafik kazaları gibi yüksek enerjili travmalarda darbe alınan bölgeye göre kafatasında; kemik 

fraktürleri, intrakranial kanamalar, toraksta; kot fraktürü, akciğer ve kardiak kontüzyon, 
batında; solid organ yaralanmaları, perforasyonlar ve multiple kemik fraktürleri 
görülebilmektedir. Son zamanlarda bu tür multiple travmalı hastalarda yapılan çalıĢmalarda 
vakit kaybını engellemek için seri tomografı çekimi önerilmektedir. Bu uygulama hem erken 
tanı ve tedaviyi hızlandırırken, acilde kalıĢ süresini de azaltmaktadır. Ancak tomografinin acil 
değerlendirilmesi ve sonradan yapılan radyolojik değerlendirmelerde farklılıklar 
olabilmektedir. Olgu sunumumuzda trafik kazası nedeniyle baĢvuran bir hastanın tomografi 
incelemesi üzerine yapılan yorumları sunmayı amaçladık 

Olgu:  

Acil servisimize trafik kazası nedeniyle 112 acil ekibi tarafından getirilen 35 yaĢında bayan 
hastanın fizik muayenesinde genel durum kötü, Ģuur kapalı, TA:90/60mmHg, 
Nabız:110atım/dk, GKS;5. Hastanın saçlı deride oksipital bölge yaklaĢık 3x2 cm kesi, 
periorbital ekimoz, toraks ve batın bölgesinde dermal abrazyonlar mevcut idi. Tomografik 

incelemede ise beyinde kontüzyon ve subaraknoid kanama, toraksta sağda 2.,3. ve solda 8.,9. 
kot fraktürleri, batında dalak laserasyonu ve orta düzeyde yoğun içerikli mayi tesbit edildi. 
Batın tomografisinin aksiyal ve koronal kesitlerinde sanki kot kırığı batın içine girmiĢ gibi 
değerlendirildi( Resim 1). Ancak daha sonraki değerlendirmede kot gibi görülen görüntünün 
devamlılığının olması ve içindeki hava değeriyle nazogastik sonda olduğu anlaĢıldı( Resim 2). 
Sonuç:  
Hastaların radyolojik değerlendirilmesi yapılırken hastanın anamnezi ve fizik muayene 
bulguları önemlidir. Tomografi incelemesinde Ģüpheli durumlarda tüm tomografi kesitleri( 
aksiyal, koronal, sagital ve 3 D) birlikte değerlendirilmelidir. 
  

Anahtar Kelimeler: kot fraktürü, nazogastrik sonra, tomografi 
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Resim 1 

 
aksiyal ve koronal kesitlerindeki kot kırığı benzeri görüntü 

 

 

Resim 2 

 
aksiyal kesitteki içindeki hava değeri ile nazogastrik sonda olduğunu doğrulayan görüntü 
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[PB-F13] 

Omuz ağrısında farklı bir neden ve MR görüntülemenin yeri 

  

Merve Koyunoğlu, Ayça Koca, Onur Polat, Müge Günalp, Arda Demirkan, Serdar Gürler 
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Ankara 

  

GiriĢ: Pürülan cilt ve tıbbi müdahale gerektiren yumuĢak doku enfeksiyonlarının tanı ve 
tedavi süreci sıklıkla acil servislerde baĢlar. Ġmmunkompromize hastalıklar cilt apselerinin 
geliĢiminde predispozan faktörlerdendir. Biz bu vakada, diyabetik bir genç hastanın sol 
omuzda fronkül sonrası geliĢen cilt altı apsesini, tanı ve tedavi sürecini değerlendirdik. 

 

Olgu: 40 yaĢında, kötü kontrollü diyabetik hasta, acil servise sol omuz ağrısı ile baĢvurdu. 
Alınan anamnezde hastanın travma, seyahat, yakın zamanda elde, kolda geçirilmiĢ 
enfeksiyonu, ya da böcek ve hayvan temas öyküsü yoktu. Hastanın yapılan fizik 

muayenesinde nabız:80/dk, TA:110/70 mmHg, ateĢ:380C, sol deltoid bölgede, basmakla gode 
bırakmayan sertleĢmiĢ hissi veren eritemin eĢlik ettiği cilt bulguları tespit edildi. Sol omuz 
eklem hareket açıklığı heryöne kısıtlıydı. Hastanın yapılan ultrasonografisinde sol omuz 

lateralinde cilt altı yerleĢimli apse ile uyumlu loküle koleksiyon görüldü. Hastaya apse drenajı 
yapıldı ve aspirasyon kültür sonucunda Staphylococcus aureus izole edildi ve intravenöz 
antibiyotik tedavisi baĢlatıldı. Apsenin aksiller poĢa uzanımı açısından çekilen sol omuz 
MRG‟de, T1 ve T2 ağırlıklı görüntülerde deltoid bölgenin altında, omuz posterolateral alana 
uzanan cilt altı yerleĢimli loküle koleksiyon görüldü. Hastaya cerrahi drenaj yapıldı. Hasta 1 
hafta süren parenteral antibiyotik tedavisi sonrası oral antibiyotik ile taburcu edildi. 
 

Sonuç: Bu vakada, diyabetik hastada yumuĢak doku enfeksiyon yönetiminde erken tanı ve 
tedavinin önemi vurgulanmıĢtır. YatakbaĢı USG ve MRG‟nin acil servislerde tanıda ve 
tedavide kullanımı tanıyı desteklemekte ve tedaviye yön vermektedir. Tedavi, cerrahiye ek 
olarak mikrobiyolojik sonuçlar da gözetilerek yapılmalıdır. 
  

Anahtar Kelimeler: apse, diabetes mellitus, magnetik rezonans, yumuĢak doku enfeksiyonu 
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Omuz koronal kesit MRG 

 
Yumuşak doku bütünlüğünün bozulduğu, apse formasyonu çevresindeki ödemle birlikte 
görülmektedir. 
 

 

omuz T2 ağırlıklı aksiyel kesit MRG 

 
T2 ağırlıklı MRG kesitinde deltoid bölgede apse formasyonu görülmektedir. 
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[PB-F14] 

ST segment elevasyonlu hastalarda bir ikilem: Kounis sendromu veya epinefrin 

dozaşımı? 

  

ġebnem Eren Çevik1, Tanju TaĢyürek1, Muaz Aydın1, Özlem Güneysel2
 

1Ümraniye Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Ġstanbul 
2Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Ġstanbul 
  

GiriĢ: Hipersensitivite ve anafilaktik reaksiyonların indüklediği akut koroner sendromlara 
Kounis sendromu denir. Epinefrin, kardiyak arrest ve anafilakside kullanılmaktadır, fakat doz 
ve uygulama yolu her endikasyonda farklıdır. Biz olgumuzda anafilaksi semptomları ile acil 
servise baĢvuran ve yanlıĢlıkla uygulanan aĢırı doz epinefrin sonrası koroner arter spazmı 
semptomları görülen bir hasta tartıĢılmıĢtır. 
Olgu: 63 yaĢında bayan hasta, acil servise vücudunda ani baĢlayan döküntü ve yaygın ĢiĢlik 
ile baĢvurdu. Nefes darlığı da mevcuttu. Vital bulguları normaldi ve Glasgow Koma Skalası 
15 (E4V5M6) idi. Fizik muayenede yaygın ürtikeryal döküntü, perioral ve periorbital ĢiĢlik ve 
uvula ödemi mevcuttu. Anafilaksi tedavisi verildi. Bu sırada hastanın Ģikayetleri 
kötüleĢtiğinden yanlıĢlıkla 0.5 mg IV epinefrin uygulandı. Sonrasında hasta, çarpıntı ve 
göğüste sıkıntı hissi tarifledi. Elektrokardiyografi (EKG)‟de sol dal bloğu ve DI, aVL 
derivasyonlarında ST segment elevasyonu mevcuttu. Troponin-I değeri ilk gün (semptomların 
baĢlangıcından 8 saat sonra) 4.48 ng/ml‟ye yükseldi. YatıĢının altıncı gününde, poliklinik 
kontrolü önerilerek taburcu edildi.  
Sonuç: Kounis sendromu, hipersensitivite yolaklarını aktive eden ve mast hücresi 
degranülasyonunu tetikleyen birçok nedenle iliĢkilidir. Semptom ve bulgular, artmıĢ veya 
normal değerlerdeki troponin ve kardiyak enzimlerle birlikte olan göğüs ağrısı, dispne, 
baygınlık, bulantı, kusma, senkop, kaĢıntı, ürtiker, terleme, solukluk, çarpıntı, hipotansiyon ve 
bradikardidir. Bizim vakamızda çarpıntı, göğüste sıkıntı hissi, ürtiker, terleme ve DI, aVL 
derivasyonlarında ST segment elevasyonu mevcuttu. Ġki tanı olasılıklı olarak düĢünüldü: 
Kounis sendromu veya epinefrin doz aĢımı.  
Literatürde, Kounis sendromu nadir değildir; ancak acil servislerde hakettiği değeri 
bulamamıĢtır ve genellikle atlanmaktadır. 
  

Anahtar Kelimeler: akut koroner sendrom, epinefrin, kounis sendromu 
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[PB-F15] 

Travmatik Aort Diseksiyonu 

  

Yılmaz Aydın, Aslı Bahar Uçar, Tuba Cimilli Öztürk, Aysel Hünük, Özlem Küsken, 
Bahaeddin Onur, Mehmet Akçimen, Rasim Yorulmaz 

Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Ġstanbul 
  

GiriĢ: Travmatik aort diseksiyonu nadir görülen bir klinik durum olmakla birlikte morbidite 
ve mortalite oranları ciddi boyutlardadır. Travmatik aort diseksiyonu sıklıkla penetran 
travmaya bağlı geliĢir. Nonpenetran travmalarda aort diseksiyonu mekanizması; aortun künt 
travmanın etkisiyle komprese olması ile veya organlar arasındaki ani deselerasyon nedenli 
yani indirekt etki ile oluĢabilmektedir. Künt aort travmalı hastaların sadece %20‟si tedavi 
olabilecek kadar sağ kalabilmektedirler. 
Olgu: 41 yaĢındaki erkek hasta araç dıĢı trafik kazası sonrası acil servise getirildi. GKS:15 
bilinç açık oryante koopere, Nabız:110/dk, kan basıncı: 87/53 mmHg, S02%95 (10lt/dk O2 
desteğinde) Cildi soğuk soluk. S1S2(+) ek ses yok. Akciğer oskültasyonunda sağ 
hemitoraksta solunum sesleri azalmıĢ, palpasyonda hassasiyet, cilt altı amfizem ile uyumlu 
krepitasyon mevcut. Batın serbest, defans yok rebound yok. Sol omuzda hassasiyet ve 

anatomik deformite mevcut. Yatak baĢı E-FAST USG‟de batın içi boĢluklarda serbest mai ve 
perikardiyal mai gözlenmedi ancak sağ tarafta pnömotoraks gözlendi. Hasta sıvı ve O2 
desteği sonrasında hemodinamik açıdan stabil olduktan sonra radyolojik görüntülemeleri 
yapıldı. Görüntülemelerde sağ hemitoraksta yaygın cilt altı yumuĢak doku amfizemi, sağ 
hemopnömotoraks, multiple kot fraktürleri, bilateral akciğer parankiminde kontüzyon alanları, 
sol skapula lineer fraktürü, sol klavikula fraktürü, sol humerus Ģaft fraktürü, L4 vertebra 
corpus fraktürü, mediastinalde serbest hava dansiteleri ve desendan aortada travmatik 
diseksiyon ile uyumlu bulgular saptandı. Hastaya sağ subklavien santral venöz kateteri ve eĢ 
zamanlı olarak sağ tüp-torakostomi ve beraberinde klavikula bandajı ve uzun kol ateli 
uygulandı. Hasta hemodinamik açıdan stabil halde KVC YBÜ‟ne yatırıldı. 
Sonuç: Künt travmaya bağlı aort diseksiyonu oldukça nadir olup künt toraks travmalarının 
ancak %1-2‟sininde tespit edilmektedir. Yüksek enerjili toraks travmasına maruz kalmıĢ 
hastalarda eĢlik eden diğer organ yaralanmalarının yanında klinik Ģüphe ve erken teĢhis hayat 
kurtarıcı niteliktedir. 
  

Anahtar Kelimeler: travma, aort diseksiyonu, göğüs travması, toraks travması 
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resim1 travmatik aort diseksiyonu 

 
 

 

resim2 travmatik aort diseksiyonu 
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[PB-F16] 

Kehr bulgusu; travmatik dalak rüptürü 

  

Mustafa Örfi Erdede, Abdullah Ġlhan 

Ġstanbul Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Ġstanbul 
  

GiriĢ: Travma 1‐44 yaĢ arası eriĢkinlerde en sık ölüm nedeni olarak tanımlanmaktadır. Batın 
travması travmaya bağlıölümlerin %10 „undan sorumludur. Günümüzde en sık görülen künt 
batın travması sebebi motorlu taĢıt kazalarıdır. Dalak, künt batın travmasında en sık (%40-55) 

yaralanan organ olup; tanı konulmamıĢ dalak yaralanması ise travmalı hastalar içinde en sık 
önlenebilir ölüm nedenidir. 
Olgu: 25 yaĢında erkek hasta araç içi trafik kazası nedeni ile acil servise getirildi. Hasta 
emniyet kemeri takılı olduğunu herhangi bir Ģekilde kafasını çarpmadığını ifade etti. Hasta sol 
omuzunda ağrı dıĢında baĢka bir yakınma tanımlamadı. Hastanın acil servise geliĢinde bilinç 
açık koopere ve oryante idi. Hasta vital bulgularında bir anormallik saptanmadı. Fizik 
muayenede kardiyovasküler solunum ve abdomen muayenesi olağandı. Hasta sol omuz 
muayenesinde hareketle değiĢmeyen sabit ağrı tanımladı. Vücudunda ekimoz veya laserasyon 
tespit edilmedi. Akciğer, servikal ve pelvis grafileri normal olarak yorumlandı. Batın 
ultrasonografisinde batın içi serbest sıvı saptanan ve izlemde hemodinamisi stabil tespit edilen 
hastanın abdominal BT‟sinde batın içi serbest sıvı ve grade V laserasyon tespit edildi. 
Hastanın geliĢ tam kan sayımı ve biyokimyasal analizinde anormal değer saptanmadı. Genel 

cerrahi konsültasyonu sonrası hasta operasyona alınarak splenektomi yapıldı. Hasta serviste 
izlemi sonrası taburcu edildi.  
Sonuç: Karın travmalarında ana hedef yaralanma mekanizması ne olursa olsun karın içi 
organlarda yaralanma olup olmadığının saptanmasıdır. Fizik muayenede organ 
hasarlanmasına ait bulgular erken dönemde belirgin olmayabilir. Hastanın izlemde 
hemodinamik olarak normal olması organ hasarını dıĢlamamalıdır. 
  

Anahtar Kelimeler: Kehr bulgusu, dalak rüptürü, travma 
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[PB-F17] 

Esrar her zaman keyif vermez 

  

Nezih Kavak, Rıdvan Sarıkaya, Fatma Nihal Özmen, Sema Avcı, Fatih Büyükcam 

Ankara DıĢkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Ankara 

  

GiriĢ: Esrar (Marijuana), kenevir bitkisinin Cannabis Sativa/Cannabis Indica türlerinin 
çiçeklerinden ve tohum yataklarından elde edilen sarhoĢluk ve keyif veren bitki parçalarından 
oluĢan bir uyuĢturucudur. Esrar kullanımı çoğunlukla öfori, sedasyon ve gevĢeme oluĢturur.  
 

Olgu: 47 yaĢında erkek hasta dispne Ģikayetiyle acil servise baĢvurdu.Hastanın Sürekli 
kullandığı bir ilaç yoktu ve bilinen kronik bir hastalığı yoktu.Fizik muayenesinde bazallerde 
ronküsleri vardı.GKS 15 idi.Tansiyon arteryal 110/70 mm/hg,nabız:89 atım/dk,saturasyon 
%80 olarak ölçüldü. Hasta son iki gündür nazal yolla esrar kullandığını ifade etti.Daha 
önceden madde kullanımı yok idi.Yapılan tetkiklerinde kan gazında karbon monoksit düzeyi 
%15,8 olarak saptandı,diğer laboratuar tetkikleri normal idi. Hasta kısa süreli nazal oksijen 
tedavisi sonrası taburcu edildi. 
 

Sonuç: Esrar, Hint keneviri bitkisinin Cannabis Sativa/Cannabis Indica türlerinin diĢi eĢeyli 
bitkilerinin tohum yataklarının iĢlenmesiyle elde edilir. Bitkinin yapraklarının kurutulup 
bastırılması suretiyle hazırlanan ve aktif maddesini bu kısımlardan salgılanan reçine içindeki 
kannabinoidlerin oluĢturduğu bir maddedir. Esrar levha ya da çubuk biçimine getirildikten 
sonra daha çok tütüne karıĢtırılarak sigara gibi içilir. Karbon monoksit odun, kömür, propan, 
benzin, vinil plastik gibi karbonlu bileĢiklerin tam olarak yanmamasıyla ortaya çıkmaktadır. 
Bizim vakamızda da esrarın yanması sonrası ortaya çıkan dumanın nazal yol ile inhale 
edilmesi sonrası karbon monoksit zehirlenmesi oluĢmuĢtur. Sonuç olarak esrar dumanı ile 
hafif düzeyde de olsa karbon monoksit zehirlenmesi bulguları görülebilmektedir. 
  

Anahtar Kelimeler: esrar, marijuana, dispne, karbonmonoksit 
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 [PB-F18] 

Sol Omuza Matkap Ucu Batmasına Bağlı Oluşan Pnömotoraks: Olgu Sunumu 

  

Yılmaz Zengin1
, Recep Dursun

1, Mustafa Ġçer
1
, Ahmet Erbey

2, Ercan Gündüz1
 

1Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Diyarbakır 
2Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahi Ana Bilim Dalı, Diyarbakır 
  

GiriĢ:  
 

Acil servislere boyun ve göğüs bölgesine penetran travmalar yaygın iken omuza penetran 

travmalar nadirdir. Omuz üst ekstremite için tüm yaĢamsal yapılara açılan bir kapıdır. Bu 
alanda oluĢanherhangi bir delici yaralanma ile omuz çevresinde yer alan önemli nurovasküler 
ve viseral yapıların zedelenmesi muhtemeldir. Pnömotoraks plevral boĢlukta normalde 
bulunmaması ger¬eken havanın bulunmasına bağlı olarak geliĢen akciğer kollapsıdır. 
Travmatik pnömotoraksda, künt veya penetran travmalara bağlı olarak göğüs duvarı, 
akciğerler, trakeobronĢial ağaç veya özefa¬gusta meydana gelen hasar sonucunda intraplevral 

mesafede hava birikmesi ile oluĢabilir. Penetran travmalarda bu yapılar direk olarak 
zedelenebilir. Biz bu çalıĢmada sol omzuna matkap ucu batan hastada takip sırasında oluĢan 
pnömotorakslı hastayı sunmaktayız. 
 

Olgu:  

 

Sol omzuna matkap ucu batması Ģikayeti ile acil servise baĢvuran 17 yaĢındaki erkek hastanın 
ilk değerlendirmesinde kan basıncı 110/70 mmHg, nabız 102 /dakika, solunum sayısı 18 
/dakika ve saturasyon değeri %98, Glasgow Koma Skalası(GKS) 15, sol omuzda ön aksiler 

hatta yakın bir adet giriĢ deliği dıĢında diğer sistemler doğal olarak değerlendirildi( resim 1). 
Çekilen ilk postero anterior(PA) akciğer grafisinde sol pektoral bölgede cilt altı amfizem 
mevcut olup pnömotoraks, hemotoraks ve kot kırığı yoktu( Resim 1). Hastaya tetanoz 

profilaksisi, antibiyoterapi ve pansumanı yapıldıktan sonra göğüs cerrahi bölümü ile konsülte 
edilerek gözleme alındı. 24 saat sonraki kontrol PA akciğer grafisi ve toraks tomografisinde 
solda pnömotoraks saptanması üzerine hasta tekrar göğüs cerrahi ile konsülte edildi(Resim 2). 
Tüp torakostomi ugulanan hasta yatırıldı. Durumu düzelen hasta bir hafta sonra taburcu 
edildi. 

 

Sonuç:  
Sol omuz penetran travması Ģikayeti ile baĢ vuran hastalar öncelikle damar, sinir, kemik ve 
bağ doku yaralanmaları açısından dikkatlice değerlendirilmelidir. Ayrıca göğüs bölgesine 
yakınlığından dolayı da pnömotoraks gibi ciddi yaralanmalara sebep olabilecekleri mutlaka 
akılda tutulmalıdır. 
  

Anahtar Kelimeler: omuz, penetran travma, pnömotoraks 
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Resim 1 

 
Hastanın başvuru PA akciğer grafisi ve omuz bölgesindeki lezyon görüntüsü 

 

 

Resim 2 

 
Hastanın PA akciğer grafisi ve tomografisindeki pnömotoraks görüntüsü 
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[PB-F19] 

Ani bilinç kaybı ve hızlı ventrikül yanıtlı atriyal fibrilasyonu olan rüptüre abdominal 
aort anevrizma olgusu 

  

Hamit Özçelik, Ahmet Yıldırım, Erhan Dedeoğlu 

T.C. Sağlık Bakanlığı Çanakkale Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği Çanakkale 
Devlet Hastanesi, Acil Servis, Çanakkale 

  

GiriĢ: Rüptüre abdominal aort anevrizması (AAA) hipovolemik Ģokla seyreden erken tanı 
konmadığında ölümcül olabilen ciddi bir hastalıktır. Acil Servis‟lerde(AS) yatakbaĢı ultrason 
(USG) AAA erken tanısında kritik önem taĢımaktadır. Biz ani bilinç değiĢikliği ve hızlı 
ventrikül yanıtlı atriyal fibrilasyon (HVYAF)ile AS‟ye gelen hastada yatakbaĢı USG‟nin 
önemini tartıĢmayı amaçladık. Olgu: 80 yaĢında erkek hasta ani bilinç değiĢikliği nedeniyle 
112 ambulansı ile AS‟ye getirildi. Hastanın geldiğinde genel durumu kötü, Ģuur kapalı, 
solunumu yüzeyel ve gasping tarzındaydı. Kan basıncı 70/50 mmHg, nabız 170-180/dk 

(filiform ve düzensiz), solunum sayısı 8/dk, oksijen satürasyonu %80 idi. Hastaya endotrakeal 
entübasyon uygulandı, damaryolu açılıp iv sıvı tedavisi baĢlandı. Çekilen EKG'de HVYAF 
saptandı. Hemodinamik olarak stabil olmayan hastaya 200 j monofazik kardiyoversiyon 

uygulandı. ĠĢlem sonrası hastada sinüs ritmi sağlandı ve kan basıncı 120/70 mmHg olarak 
ölçüldü. AS‟ye ilk geliĢinde Ģok bulguları olan hastaya yatakbaĢı USG yapıldı. USG‟de 
yaklaĢık 8 cm geniĢliğinde, etrafında anekoik alanlar olan AAA saptandı. Çekilen iv kontrastlı 
batın BT‟de aort bifurkasyonuna doğru 4-5 cm‟lik segmentte en geniĢ yeri 7,8 cm olan, etrafı 
kirli rüptüre AAA tanısı doğrulandı (Resim 1). Hasta acil ameliyata alındı. Sonuç: 
Hemodinamik olarak stabil olmayan hastalara erken dönemde yatakbaĢı USG yapılmalı ve 
AAA olasılığı her zaman akılda tutulmalıdır. 
  

Anahtar Kelimeler: abdominal aort anevrizması, acil servis, yatakbaĢı USG 
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Resim 1: Rüptüre abdominal aort anevrizması BT görüntüsü 
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[PB-F20] 

Genç Toplumlarda Giderek Artan Bilinç Kaybı Nedenleri Ve Naloxan Kullanımı, Bir 
Vaka Sunumu 

  

Nihat Danlı, Aynur Yurtseven, Ender Kaya, Cihangir Doruk 

Nihat Danlı,Aynur Yurtseven, Ender Kaya, Cihangir Doruk,Sincan Nafiz Körez Devlet 
Hastanesi, Acil Tıp Kliniği 
  

GiriĢ: Opioid ve esrar, kokain, amfetamin ve LSD ile zehirlenmelerin etkilerinin geri 
çevrilmesi kolay olmakla birlikte tedavi edilmediği zaman mortalite potansiyeli vardır. 
Hastane öncesi ve Acil servislerde, bilinci kapalı hastalara yaklaĢım prensipleri içerisinde 
„‟Tiamin-Naloxan-%50 Dekstroz‟‟ kullanımı yaygın bir uygulamadır. Bu amaçla ülkemizde 
112 acil sağlık hizmetleri ambulanslarında naloxan bulundurulmaya baĢlanılmıĢtır. Fakat 
ambulans personeline kullanım yetkisi verilmemesi nedeni ile aktif kullanımda kısıtlamalar 
ile karĢılaĢılmaktadır. Acil servisimizde karĢılaĢtığımız vaka nedeni ile belki de unutulmaya 
yüz tutmuĢ bu klasik bilgilerimizi tekrar tazelemeyi amaçladık. 
Vaka: 26 yaĢında erkek hasta, baygın halde bulunması sonrası acil servise getirildi. GeliĢinde 
genel durumu kötü, bilinç kapalı, pupiller pinpoint, GKS:5, kalp atımları ritmik, solunum 
sesleri yüzeyel olmakla birlikte kaba ralleri mevcuttu. Cilt ve mukozalar siyanotik, TA: 
145/76, Nb: 96/dk, AteĢ: 35,3 C⁰, pulse ile SO2: 65, Kġ: 216 olarak ölçüldü. Solunumun 
apneik ve yüzeyelleĢmesi üzerine entübe edildi. Alınan kan gazlarında pH: 7.07, PCO2: 49, 
PO2: 55, SO2: 59 olarak ölçüldü. Entübasyon sonrası kan gazında pH: 7.28, SO2: 99 olarak 
tespit edildi. Çekilen EKG‟de ritmik ve yaygın ST depresyonu, QT uzaması (103 /msn) 
mevcuttu. Madde alımına bağlı solunum arresti olabileceği düĢünülüp naloxan 0,4 mg yapıldı. 
Uygulamanın 2.ci dakikasında bilinçte açılma oldu ve hasta entübasyon tüpüne direnç 
göstermeye baĢladı. Pupiller normal / izokorik olarak tespit edildi. IV masif hidrasyon ve %5 
dekstroz + tiamin desteği (100 mg) baĢlanıldı. Beyin BT‟de akut patolojiye rastlanılmadı ve 
takibin 4.cü saatinde destek tedavisi planlanarak extübe edildi.. Naloxana verdiği cevap göz 
önünde bulundurulduğunda hastada aĢırı doz madde alımı düĢünüldü. Bilinci açıldığında 
alınan anamnezin tanımızı desteklemesi ve acil servisteki 24 saatlik izlem süresinde ek 
sorunla karĢılaĢılmaması üzerine önerilerle taburcu edildi. 
Sonuç: Acil sağlık hizmetlerinin organizasyonunda klasik bilgilerden faydalanılıp genç, 
bilinci kapalı hastalarda madde /alkol kullanımı ön planda düĢünülüp, naloxan tiamin 
kullanımının yaygınlaĢtırılması, bu konuda personel eğitiminin güncel geliĢmeler 
doğrultusunda tekrar tekrar yapılması gerekmektedir. 
  

Anahtar Kelimeler: Acil servis, Bilinç Kapalı Hasta, Naloxan 
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[PB-F21] 

Kardiak Yaralanmada FAST Kullanımının Tanısal Önemi: Olgu Sunumu 

  

Recep Dursun
1, Yılmaz Zengin1, Mustafa Ġçer1, Ercan Gündüz1

, Ahmet Erbey
2, Ömer Damar

1
 

1Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı Diyarbakır 
2Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahi Ana Bilim Dalı Diyarbakır 
  

GiriĢ:  
1996 yılında Rozycki ve arkadaĢları tarafından önerilen Focused Assesment with Ultrasound 
for Trauma(FAST) kavramıyla travma hastalarına yaklaĢımda yeni bir dönem baĢlamıĢtır. 
Günümüzde travma hastalarında yatak baĢı ultrasonografi(USG) değerlendirilmesi Advanced 
Trauma Life Support(ATLS) içine dahil edilmiĢtir. Travmaya bağlı ölümlerin %25-50‟sinden 

toraks travmaları sorumludur. Lokalizasyonu kalbe yakın bir yerde delici göğüs travması olan, 
Ģok durumundaki bir hastada öncelikle kalp yaralanması düĢünülmelidir. Olguların yaklaĢık 
%80‟i tıbbi müdahele yapılamadan ya da hastaneye ulaĢılamadan kaybedilir. Bu olgu ile 

kardiak yaralanma Ģüphesi olan durumlarda, tanı ve tedavi için yapılması gerekenleri 
hatırlatmaktır. 
 

Olgu:  

 

Kesici- delici alet yaralanması nedeniyle 112 ekibi tarafından acil servisimize getirilen 19 
yaĢında erkek hastanın fizik muayenesinde bilinci açık, cildi soluk ve nemli, TA;80/60mmHg, 
nabız;60atım/dk, göğüs ön yüzde sol meme hizasında 2x1 cm kesi mevcut idi( Resim 1). 
Yaralanmanın lokalizasyonu ve muayene bulguları nedeniyle kalp yaralanması düĢünülen 
hastaya acil serviste bakılan FAST değerlendirmesinde en geniĢ yerinde yaklaĢık 1,5 cm 
perikardial alanda sıvı tespit edildi( Resim2). Hasta Kalp Damar Cerrahi ile konsülte edilerek 
acil operasyona alındı. Operasyon sonrası komplikasyon geliĢmeyen hasta Ģifa ile taburcu 
edildi. 

 

Sonuç:  
 

Kardiak yaralanma tanısında ekokardiografi ve tomografi sık kullanılmaktadır. Bununla 
birlikte acil tıp uzmanlarının katkılarıyla FAST kullanımı yaygınlaĢmıĢ ve kardiak yaralanma 
tanısında da giderek önem kazanmaktadır. Çok merkezli prospektif bir çalıĢmada, muhtemel 
kalbe penetran yaralanmalarda FAST bakının etkinliği değerlendirilmiĢ ve duyarlılık %100, 
özgüllüğü %97 olarak bildirilmiĢtir. Ayrıca ultrason iĢlemi ile ameliyata kadar geçen süre 
yaklaĢık 12 dakika olarak tespit edilmiĢ. Bu oran, acil ultrasonun kullanılmadığı yayınlarda 
yaklaĢık 30 dakika olarak bildirilmiĢtir. Bizim vakamızda da acile geliĢinin ilk dakikalarında 
FAST kullanılmıĢ ve ameliyata kadar geçen süre içinde hastanın vital bulgularının 
stabilizasyonu sağlanmıĢtır. Sonuç olarak bu hastaların tanı ve tedavilerindeki gecikmeleri en 
aza indirebilmek ve sağ kalım oranlarını arttırmak için acil servislerde FAST kullanımının 
yaygınlaĢtırılması gerekmektedir. 
  

Anahtar Kelimeler: FAST, kardiak yaralanma, perikardial sıvı 
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Resim 1 

 
Hastanın göğüs ön yüz sol meme hizasındaki kesisi 
 

 

Resim 2 

 
Hastanın FAST görüntüsündeki perikardial sıvı 
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[PB-F22] 

Acil Serviste Bir Olgu: “Rektumda Yabancı Cisim” 

  

Özlem Karasu, Özlem Köksal, Harun Yıldırım, Erol Armağan 

Uludağ Üniversitesi Tıp fakültesi Acil Tıp AD 

  

GiriĢ: Literatürde rektumda değiĢik yabancı cisim bildiren çok sayıda olgu sunumları vardır. 
Çoğu yabancı cisim rektal ampullada yer alır ve dijital muayene ile palpe edilebilir.  
Olgu: 53 yaĢında erkek hasta, gece 03.00 civarı Ģüpheli bir öykü sonrasında, makat bölgesinde 
ağrı ve sertlik Ģikayeti ile acil servise baĢvurdu. ĠÖyküsünde bilinen mental retardasyon veya 
psikyatrik hastalık tanısı olmayan hastanın vital bulguları stabildi. Fizik bakısında batında 
distansiyon, bilateral alt kadranlarda hassasiyet mevcuttu, defans ve rebound yoktu. Rektal 

tuĢesinde ampullada ele gelen sert yabancı cisim mevcuttu. Çekilen ayakta düz karın 
grafisinde yabancı cisim saptanan(ġekil-1) hasta için Genel Cerrahi konsültasyonu istendi. 
Yabancı cismin büyüklüğü nedeniyle ameliyathene Ģartlarında genel anestezi altında 
çıkarılmasına karar verildi. Genel anestezi ve tam bir kas gevĢemesi altında rektal yoldan 
manuel olarak yabancı cisim çıkarıldı. 2 gün klinik izlemden sonra genel cerrahi poliklinik 
kontrol önerisiyle taburcu edildi. 

Sonuç: Rektal yabancı cisim Ģüphesi düĢünülen olgularda muayene dıĢında grafilerinde büyük 
önemi vardır. Sadece yabancı cisimlerin sayı, yerleĢim ve Ģekillerini göstermek için değil, 
rektum veya kolon perforasyona bağlı olası serbest hava varlığını ekarte etmek için de ayakta 
düz karın grafisini çekmek gereklidir. Rektumda yabancı cisim saptandığında yapılacak 
giriĢim yatak baĢında yapılacak basit çıkarılmadan laparatomiye kadar uzanbilen geniĢ bir 
spektrumda olabilir. GiriĢimin gerekli olduğu hastada peritonit varlığı, yabancı cismin 
rektumdaki seviyesi ve baĢvurulan birimin olanakları düĢünülerek belirlenmelidir. Acil 
serviste hastanın tam sedasyonu ve perianal bölge anestezisi sağlandıktan sonra öncelikle 
yatak baĢı çıkarılma denenir. Hastaların büyük bir kısmında yabancı cisim yatak baĢında 
çıkarılabilir. Olgumuzda yabancı cisim yatak baĢı tekniklerle çıkarılamamıĢ olup, genel 
anestezi altında rektal yoldan manuel olarak çıkarılabilmiĢtir. Rektumda yabancı cisim tanısı 
alıp yatak baĢında cismin çıkarılamadığı hastalarda ameliyathane Ģartlarında giriĢim 
yapılmasına karar verildiğinde, operatif giriĢimlerden önce genel anestezi ve tam bir kas 
gevĢemesi sağlandığında daha önceden baĢarısız olan nonoperatif çıkarılma iĢlemlerinin bu 
Ģartlar altında baĢarılı olabileceği akılda bulundurulmalıdır. 
  

Anahtar Kelimeler: Yabancı cisim, Rektum, Acil servis 
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Şekil-1 
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[PB-G01] 

Osteokondrom Fraktürü 

  

Vermi Değerli, Ġsmet Parlak, Huriye Akay, Mustafa Küçük, Ozan Demir 

Ġzmir Bozyaka Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği 
  

GiriĢ: Osteokondromlar benign tümörler olarak düĢünülse de, aslında geliĢimsel 
anomalilerdir. Kemik tümörlerinin %15'ini, beign kemik tümörlerinin %20-50'sini 

oluĢtururlar. 
Olgu: 24 yaĢında erkek hasta yürürken aynı seviyden düĢme sonrası sol femur distalinde ağrı 
yakınmasıyla acil servise baĢvurdu. Muayenede femur distal ucunda ağrı ve hassasiyet 
mevcuttu. Periferik nabızları bilateral açık ve eĢit dolgunluktaydı. Deformitesi yoktu, 
nöromotor muayenesi olağandı. Hassasiyet mevcut olması üzerine hastadan iki yönlü femur 
grafisi istendi. Grafide sol femur distalinde ekzositoz kırığı saptanması üzerine ortopedi 
konsültasyonu istendi. Ortopedi tarafından yatıĢı yapılan hastanın opere edilerek egzositoz 
eksizyonu yapıldığı öğrenildi. Patolojik değerlendirmesinde ekzofitik kitlenin osteokondromla 
uyumlu olduğu belirtildi. 
Sonuç: Osteokondrom veya osteokartilajinöz ekzositoz, kemiğin en sık karĢılaĢılan bening 
tümörlendendir ve bening kemik tümörlerinin %35-50‟ sini oluĢturur. Dünya Sağlık Örgütü; 
osteokondromu, kemik dıĢ yüzünden ayrılan ve üzeri kıkırdak kaplı kemik dokusu olarak 
tanımlar. Tanısı genellikle baĢka amaçlarla çekilen grafilerde raslantısal olarak konur. Gerçek 
neoplazmdan ziyade, geliĢimsel lezyon olarak düĢünülür. Olguların %90‟ında tek baĢınadır ve 
genellikle tibia ve femurda görülür. Çoğunlukla rastlantısal tanı almalarına rağmen, hastalar 
çeĢitli komplikasyonlar sonucu geliĢen yakınmalarla baĢvurabilirler. Osteokondromla iliĢkili 
komplikasyonlar çeĢitli çalıĢmalarda damarsal etkilenme, tuzak nöropatisi, bursa formasyonu, 
kas sıkıĢması ve malign transformasyondur. Kırık, nadir komplikasyonlardandır. Kırığın 
tedavisi tartıĢmalıdır. Bazı yazarlar, izlem önermekteyken, diğerleri cerrahi eksizyon 
önermektedir. Cerrahi tedaviyle, iyileĢme ve günlük hayata dönme sürecinin daha hızlı olduğu 
belirtilmektedir. 

  

Anahtar Kelimeler: osteokondrom, femur, kırık 
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Şekil 1 
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Şekil 2 
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[PB-G02] 

Miyokard infarktüs ve ardından gelişen femoral arter trombüsü 

  

Sema Avcı, Rıdvan Sarıkaya, Selim Genç, Macit Aydın, Fatih Büyükcam 

DıĢkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Ankara 

  

GiriĢ: Akut extremite iskemisinin en yaygın sebebi trombotik oklüzyon olup vakaların 
%80‟den fazlasında bu oklüzyon alt extremitede meydana gelmektedir. Akut arteriyel 
tıkanıklığa trombüs, emboli, kateterizasyon komplikasyonları, vaskülitler, travma ve Ģoka 
bağlı arteriyel iskemi gibi durumlar neden olmaktadır. Emboliye bağlı tıkanıklık trombüse 
oranla daha az görülmekte olup vakaların yaklaĢık %90‟ı kardiak kökenlidir. Periferal emboli 
geliĢen hastaların yaklaĢık üçte ikisinde neden atrial fibrilasyon olup, ikinci en sık neden ise 
miyokard infarktüsü sonrası geliĢen ventriküldeki mural trombüstür. 
 

Olgu: Elli dokuz yaĢında erkek hasta acil servise yaklaĢık iki saattir devam eden sağ bacakta 
uyuĢma ve ağrı Ģikayeti ile baĢvurdu. Hastanın bilinen sigara kullanımı ve Diyabetes Mellitus 
hastalığı olmasına rağmen ilaç kullanım öyküsü yoktu. Fizik muayenede hastanın sağ alt 
extremitede periferik nabızları alınamadı. Acil serviste yapılan arteriyel sistem renkli doppler 
ultrasonografide ana femoral arter distal 1, 5 cm. segment, yüzeyel femoral arter, derin 
femoral arterin proksimal kesimi, popliteal arter damar kalibrasyonu ve lümen ekojenitesi 
artmıĢ olup erken subakut süreçte total trombüsle olan oklüzyonla uyumlu idi. Ayak bileği 
düzeyinde anterior ve posterior tibial arterde akım sinyali alınmamıĢ olup postoklüzyonla 
uyumlu idi. EKG‟de anterior derivasyonlarda ST segment elevasyonu mevcuttu. Laboratuar 

tetkiklerinde troponin I:43.700 ng/mL, kütle CK-MB: 1.67 ng/ml olup diğer laboratuar 
tetkiklerinde anormallik saptanmadı. Hasta embolektomi ve anjiografi amacıyla koroner 
yoğun bakım ünitesine yatırıldı. 
 

Sonuç: Atrial fibrilasyon ve akut miyokardiyal infarktüs kardiyak duvar hareketlerinde 
yavaĢlamaya ve durgun kan akımının pıhtı oluĢturmasına zemin hazırlamaktadır. Emboli ve 
trombüsün tedavisinde önleyici antikoagülan ilaç tedavisi ve embolektomi gibi yöntemler 
kullanılmaktadır. Acil servisimize baĢvuran hastamızda femoral arterde trombüs saptanmıĢ 
olup eĢ zamanlı anterior derivasyonlarda ST segment elevasyonu mevcuttu 

Sonuç olarak acil servise periferik arter tıkanıklığı tablosuyla baĢvuran hastalarda en sık 
neden olan kardiyak kökenli patolojiler akılda tutulmalı ilk muayenenin ardından 
elektrokardiyografi görülmelidir. 
  

Anahtar Kelimeler: miyokard infarktüsü, subakut trombüs, femoral arter 
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[PB-G03] 

Santral Venöz Kateterizasyon( SVK) Uygulamasının Bir Komplikasyonu: Kateter 

Malpozisyonu: Olgu Sunumu 

  

Yılmaz Zengin1, Ercan Gündüz1
, Recep Dursun

1, Mustafa Ġçer1
, Ahmet Erbey

2
 

1Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Diyarbakır 
2Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahi Ana Bilim Dalı, Diyarbakır 
  

GiriĢ:  
 

Santral venöz kateterizasyon( SVK) uygulaması, acil servis ve yoğun bakım ünitelerinde 
giriĢimsel hemodinamik izlem, ilaç ve kan ürünleri infüzyonu, acil hemodiyaliz tedavisinde, 
plazmaferez iĢleminde, uzun süre takibi gereken ve geniĢ bir damar yolu ihtiyacı olan 
komplike olgularda yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. En sık tercih edilen bölgeler 
subklavian, internal jugüler, femoral ven olup daha az olarak antekubital venler 
kullanılmaktadır. SVK uygulaması ile birlikte pnömotoraks, hemotoraks, hava embolisi, sinir 

yaralanmaları, psödoanevrizma geliĢimi, kateter trombozu, kateter malpozisyonları ve 
retraksiyonlar gibi komplikasyonlar geliĢebilmektedir. SVK malpozisyonları hastaların izlem 
ve tedavilerinde yanlıĢlıklara, zaman kaybına ve daha da ciddi komplikasyonlara sebep 
olabilecek potansiyele sahip olduklarından erken tanınarak müdahale edilmeleri gerekir. Bu 
olgu ile kateter malpozsiyonlu bir hasta sunulmuĢtur.  
 

Olgu:  

 

Bir ay önce yatağa bağımlı hale gelen ve kalp yetmezliği hikayesi olan 84 yaĢındaki erkek 
hasta nefes darlığı Ģikayeti ile acil servisimize baĢvurdu. Fizik muayenede genel durum orta, 
bilinç konfüze, dehidrate görünümlü ve solunum sesleri dinlemekle kabalaĢmıĢ ve raller 
mevcut idi. Laboratuar tetkiklerinde üre: 108, kreatinin: 3,13, potasyum: 5,9, pH: 7,25 ve 

HCO3: 10,2 olan hastaya hemodiyaliz ve santral venöz basınç izlemi gerektiği için 11F çift 
lümenli kateter sağ internal jugüler vene yerleĢtirildi. SVK uygulanmasında malpozisyonla 
ilgili hiçbir Ģüphe olmadığı halde postero anterior(PA) akciğer grafisinde tesbit edilen 
malpozisyon düzeltildi( Resim 1). Kontrol PA akciğer grafisinde kateterin pozisyonu 
doğrulanarak hastaya yatıĢ verildi( Resim 2).  
 

Sonuç:  
SVK özellikle acil servisler için vazgeçilmez bir uygulama olup pek çok komplikasyon riskini 
de beraberinde getirmektedir. Herhangi bir görüntüleme ve monitorizasyon yöntemi 
kullanılmadan SVK uygulaması yapıldığında malpozisyonun ortaya çıkabileceği akılda 
tutulmalıdır. SVK bağlı komplikasyon geliĢip geliĢmediğini ve kateter pozisyonunu 
doğrulama için mutlaka kateteri gerektirecek iĢlem öncesi PA akciğer grafisi ile 
değerlendirme yapılmalıdır. 
  

Anahtar Kelimeler: Malpozisyon, komplikasyon, santral venöz kateter 
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Resim 1 

 
Postero anterior(PA) akciğer grafisinde tesbit edilen malpozisyon görüntüsü 

 

 

Resim 2 

 
Postero anterior(PA) akciğer grafisinde düzeltilmiş kateter görüntüsü 
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[PB-G04] 

Lomber spinal bölgede yabancı cisim olgusu 

  

Nilay Zorbalar, Fatih Çömez, Caner Çelik, Muhammed YaĢar Sever 
Bağcılar Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Ġstanbul 
  

GiriĢ: Tüm omurilik yaralanmalarının % 1,5‟u ateĢli veya delici silah yaralanmasıdır. Delici 
kesici alet yaralanmalarında tesir mekanizması, silahın keskinliğine, darbenin tesirine ve 
vücutta rastladığı dokunun göstereceği dirence tabiidir. Genelde vücuttaki yara yeri düz 
kenarlı, uzunluğu sınırlı, kenarları retrakte ve ezik karakterdedir. Klinik bulgu omurilik, kök 
kesisi veya kauda equina sendromu olarak ortaya çıkmaktadır. Bazen kırılan kemiğin parçası 
da sinir lezyonuna sebep olabilir ve omurga kanalında subdural, epidural hematomlar 
görülebilir. Bu yazıda lomber bölgeden kesici delici alet yaralanması sonucu duyu-motor 

defisit oluĢmayan bir olgudan bahsedilmektedir. 
Olgu: 21 yaĢ erkek hasta belinden bıçaklanma nedeniyle acil servise getirildi. Daha önce 
bilinen bir rahatsızlığı ve ilaç kullanım öyküsü yok. GeliĢ vital bulguları stabil, hastanın fizik 
muayenesinde lomber spinal 5-6 vertebra hizasında orta hatta cilt üzerinde yaklaĢık 7 cm 
uzunluğunda kesi ve ortasında duran bıçak olduğu görüldü. Hastanın nörolojik muayenesinde 
alt extremite motor-duyu muayenesi doğaldı, defisit yoktu. Bilgisayarlı tomografide lomber 
bölgeden sol sakroiliak eklem aralığına uzanan lineer metalik yabancı cisime ait görünüm 
mevcuttu, batın BT de batın içi iĢtiraki yoktu. Kesici alet, yavaĢça girdiği eksende geriye 
çekilerek çıkartıldı, yara yeri suture edildi, antibiyotik ve tetanoz profilaksisi yapıldı. ĠĢlem 
sonrası hastanın hayati bulgularında ve nörolojik muayenesinde değiĢiklik olmadı. Sonrasında 
hasta genel cerrahi kliniğine sevk edildi.  
Sonuç: Delici kesici alet yaralanmalarında bıçak genellikle batırıldıktan sonra geri 
çekilmesine rağmen, bazen yumuĢak doku ve kemiğe saplanmıĢ olarak kalmaktadır. Bu 
yaralanmalar genellikle nörolojik defisit oluĢmasıyla sonuçlanır. Nörolojik defisit oluĢması 
omuriliği kesen bıçak ucunun yönü ve boyutuyla yakın iliĢkidedir. Tedavide ilk yapılması 
gereken hastanın fizyolojik parametrelerini stabil halde tutmak ve omuriliği ikincil 
yaralanmalara karĢı hareketsiz hale getirmektir. Bıçağın girdikten sonraki katettiği yol 
tomografi ile değerlendirilebilir. Böylece omuriliğe olan yakınlığı ve köklerle olan iliĢkisi 
görülürken büyük damarlara olan komĢuluğu, bıçağın tampon etkisinin olup olmadığı 
anlaĢılabilir. Bizim vakamızda da yabancı cisim hastanın fizik muayenesi ve tomografi ile 
değerlendirilip komplikasyonsuz bir Ģekilde çıkartılmıĢtır. 
  

Anahtar Kelimeler: Kesici delici alet yaralanmaları, omurilik travmaları, yabancı 
cisim(bıçak) 
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resim 1 

 
resim 2 
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[PB-G05] 

Akut karın ağrısı olan hastalarda yatak başı ultrasonografi ile konan beklenmeyen tanı: 
Rektus kılıf hematomu 

  

Erden Erol Ünlüer, Pınar YeĢim Akyol, Arif Karagöz, Fatih Esad Topal, AyĢen Ersan 

Ġzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve AraĢtırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği, 
ĠZMĠR 

  

GiriĢ: Rektus kılıfı hematomu, karın ağrısının nadir nedenlerinden biridir. Predispozan 
faktörler arasında hipertansiyon, obesite, batın operasyonu geçirmiĢ olmak, öksürme, ani 
kasılmalar, karın duvarında ciltaltına yapılan heparin enjeksiyonları ve oral antikoagülan 
kullanımı bulunmaktadır. 
Olgu: Acil servisimize baĢvuran ilk vaka, 3 saattir devam eden karın ağrısı, bulantı ve kusma 
Ģikayetleri olan 54 yaĢında bir kadın hasta idi. 5 gündür devam eden kuru öksürük dıĢında 
hiçbir sağlık problemi ve ilaç kullanım öyküsü yoktu. Rutin kan testleri normal sonuçlandı. 
Fizik muayenede batın sol üst kadranda hassasiyet mevcuttu. Acil hekimi tarafından yapılan 
yatakbaĢı ultrasonografide, batın ön duvarında içinde dolaĢımı olmayan kistik bir lezyon 
izlendi (resim 1A). Bilgisayarlı tomografi tetkiki, lezyonun rektus kılıf hematomu olduğunu 
doğruladı (resim 1B). 
Ġkinci vakamız, 1 haftadır öksürük ve 2 saat önce baĢlayan karın ağrısı Ģikayetleri olan 63 

yaĢında bir kadın hasta idi. Kronik hipertansiyon öyküsü vardı. Fizik muayenede karın sağ üst 
kadranda hassasiyet mevcuttu. Rutin kan testleri normal sonuçlandı. Acil hekimi tarafından 
yapılan yatakbaĢı ultrasonografide, batın ön duvarında kistik bir lezyon izlendi (resim 2A). 

Bilgisayarlı tomografi tetkiki, lezyonun rektus kılıf hematomu olduğunu doğruladı (resim 
2B). Her iki hasta da hastaneye yatırılarak tedavi edildi. 
Sonuç: Son 20 yıldır, acil servise kabul edilen hastalar için yatakbaĢı ultrasonografi 

kullanımına olan ilgi giderek artmaktadır. Dikkatli alınan bir anamnez ve yüksek klinik Ģüphe 
ile birlikte yapılan bir yatakbaĢı ultrasonografi ile yüzeyel karın yapılarının görüntülenmesi, 
rektus kılıf hematomunun doğru tanısına yardımcı olur.Rektus kılıf hematomunun erken tanısı 
ile gereksiz ileri tetkikleri azaltarak maliyetleri ve acil serviste kalma süresini azaltabilir. 
  

Anahtar Kelimeler: rektus kılıf hematomu, spontan, yatakbaĢı ultrasonografi 
 

 
resim 1 

 
1A: Yatakbaşı ultrasonografide ön abdominal duvarda kan akımı olmayan kistik kitle 
görünümü 1B:bilgisayarlı tomografide sol rektus kası içinde 3.5x4 cm fuziform dansite artışı 
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resim 2 

 
2A: Yatakbaşı ultrasonografide ön abdominal duvarda kistik kitle görünümü 2B: Bilgisayarlı 
tomografide sağ rektus kası içinde 5.8x2.7 cm oval dansite artışı 
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[PB-G06] 

Akut apandisit ile karışabilecek renal infarkt olgusu 

  

Hamit Özçelik1, ġengül Özçelik2, Ahmet Yıldırım1, Erhan Dedeoğlu1
 

1T.C. Sağlık Bakanlığı Çanakkale Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği Çanakkale 
Devlet Hastanesi, Acil Servis, Çanakkale 
2Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ġç Hastalıkları Anabilim Dalı, 
Çanakkale 

  

GiriĢ: Batın sağ alt kadran ağrılarında akut apandisit genellikle ön planda tutulur. Ancak sağ 
renal patolojiler de akut apandisit gibi klinik bulgu verebilir. Biz akut apandisit gibi klinik 

bulgu veren renal infarkt olgusunu tartıĢmayı amaçladık. Olgu: 72 yaĢında hipertansiyon(HT) 
ve diyabetes mellitus (DM) öyküleri olan obez erkek hasta karın ağrısı nedeniyle Acil 
Servis‟e (AS) baĢvurdu. Hikayesinde son 3 gündür giderek artan künt vasıfta, bulantı,kusma 
ve iĢtahsızlığın eĢlik ettiği karın sağ alt tarafta ağrı tarifledi. Hasta karın ağrısında yer 
değiĢikliği, yan ağrısı, dizüri, idrarda renk değiĢikliği tariflemedi. Vital bulguları normal olan 
hastanın fizik muayenesinde batın sağ alt kadranda (Mc Burney noktasında) hassasiyet, 
defans ve rebound vardı. Bilateral kostovertebral açı hassasiyeti negatifti ve diğer sistem 
muayeneleri normaldi. EKG normal sinüs ritmindeydi. Kan Ģekeri yüksekliği dıĢında 
laboratuvar değerleri normal olan hastaya tanı amaçlı intravenöz kontrastlı batın bilgisayarlı 
tomografisi (BT) çekildi. BT‟de apendiks normal olarak değerlerdirildi, ancak sağ böbrekte 
yeni geliĢmiĢ çok sayıda infarkt alanları tespit edildi. Sonuç: Renal infarkt nadir görülen bir 
hastalıktır ve silik semptomları nedeniyle sıklıkla yanlıĢ tanı alır. Tanısı genellikle klinik 
Ģüpheye dayanır. AS hekimleri ateroskleroz risk faktörleri olan karın, bel ve yan ağrısı 
Ģikayeti ile gelen hastaların ayırıcı tanısında renal infarkt tanısını da akılda tutmalıdırlar. 
  

Anahtar Kelimeler: acil servis, karın ağrısı, renal infarkt 
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Resim 1: Sağ böbrek infarkt alanları 

 
 

 

Resim 2: Sağ böbrek infarkt alanları 
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[PB-G07] 

Hızlı spontan rezolüsyon gösteren epidural hematom olgusu 

  

Selim Genç1, Sinan Yıldırım2, Macit Aydın1, Fatih Büyükcam1
 

1DıĢkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Acil Servis, Ankara 
2Ağrı Devlet Hastanesi, Acil Servis, Ağrı 
  

GiriĢ: Epidural hematomlar yaĢamı tehdit eden ağır klinik tablolardır. Erken tanı ve erken 
cerrahi boĢaltma standart yaklaĢımı oluĢturmakta, aksi takdirde klinik tabloda hızla bozulma 
geliĢebilmekte ve ölüm riski artmaktadır. Asemptomatik küçük bir hasta grubu, yakın 
nörolojik ve radyolojik takip ile konservatif olarak tedavi edilebilir. Bu makalede, kısa bir 
süre içerisinde rezolüsyon gösteren travmatik epidural hematom olgusu sunuldu. Bu olgu 
saatler içerisinde hızlı rezolüsyon görülen nadir olgulardan biridir. 
 

Olgu: 14 yaĢında erkek hasta, araç dıĢı trafik kazası sonrası acil servisimize sevk edildi. 
Öyküsünden hastanın travma sonrası iki defa fıĢkırır tarzda kusmasının olduğu öğrenildi. 
BaĢvuda vital bulguları stabil idi. Yapılan nörolojik muayenesinde bilinci uykuya meyilli, 

kooperasyon ve oryantasyon kısıtlı, Glasgow Koma Skoru (GKS) 13 (E4,M5,V4) idi. Diğer 
sistemik muayenesi sağ dıĢ kulak yolunda laserasyon ve hemorajik mayi varlığı dıĢında 
normal idi. BaĢvurduğu ilk merkezde çekilen beyin tomografisinde sağ temporal kemikte 

fraktür ve sağ temporal epidural mesafede hematom ile uyumlu görüntü tespit edildi (Resim 
1). Yapılan batın ultrasonografi ve labaratuvar incelemeleri normaldi. Hastaya 18mg/kg 
yükleme dozunu takiben 5 mg/kg idame dozunda fenitoin verildi. Tekrarlayan 

muayenelerinde bilincinin açık, kooperasyon ve oryantasyonunun tam, GKS'nun 15 olması 
üzerine takibinin 2. saatinde çekilen beyin tomografisinde epidural hematomun kendiliğinden 
rezorbe olduğu gözlendi (Resim 2). Kliniğe yatırılarak izlenen olgu sistemik ve nörolojik 
muayenesinin tamamen normal olması üzerine takibinin 2. gününde komplikasyonsuz olarak 
taburcu edildi. 

 

Sonuç: Epidural hematomlar genellikle cerrahi olarak tedavi edilir. Ancak fokal nörolojik 
defisitin olmadığı, hematoma eĢlik eden intradural lezyonların bulunmadığı, hematom 
volumünün 40 ml‟nin altında ve orta hat yapılarındaki Ģiftin 1,5 cm‟nin altında olduğu 
epidural hematom olguları yakın gözlem ile birlikte konservatif olarak izlenebilir. 
  

Anahtar Kelimeler: Epidural hematom, Erken rezolüsyon, Acil servis 
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resim 1 
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resim 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. Türkiye A il Tıp Ko gresi -6 Eki   Eskişehir    
 

245 

 

[PB-G08] 

Lökosit artmış, rebound var. Hastam akut apandisit ?! 
  

Hakan Dolgun, Filiz Baloğlu Kaya, Osman Çetinkaya, Nurdan Acar, Engin Özakın, Arif 
Alper Çevik 

EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, EskiĢehir 
  

Amaç: Bu çalıĢma ile acil serviste karın sağ alt kadran ağrısı olan hastalarda lökosit artıĢı ve 
rebound hassasiyetin tek baĢına akut apandisit tanısındaki yerini değerlendirmeyi amaçladık. 
Gereç-Yöntem: ÇalıĢma prospektif olarak Aralık 2012- Temmuz 2013 tarihleri arasında bir 
üniversite hastanesi acil servisinde 18 yaĢ ve üzeri karın sağ alt kadran ağrısı olan hastalarda 
yapıldı. Travma, 48 saat içinde antibiyotik ve analjezik kullanımı, apandisit haricinde bir 

inflamasyon bulgusu varlığı ve gebelik dıĢlama kriteri olarak belirlendi. Alvarado skoru 4 ve 
üzeri olan hastalara ultrasonografi ve/veya kontrastlı batın tomografisi ile görüntüleme 
yapıldı. Akut apandisit ön tanısı ile ameliyat edilen hastaların patoloji raporları tanıda altın 
standart kabul edildi. Görüntüleme ve ameliyat yapılmayan hastaların 48 saat sonra durumları 
telefonla sorgulandı. Tanısı kesinleĢenlerde rebound hassasiyeti varlığı ve lökosit değerleri 
analiz edildi. 10 x 10^9/ul üzeri lökosit artıĢı olarak kabul edildi. 
Bulgular: ÇalıĢmaya 70 hasta dahil edildi. Hastaların 54‟ü kadın (%77.1), 16‟sı erkek (%22.9) 
idi. Tüm grubun ortalama Alvarado skoru 5.51 (2-10) olarak hesaplandı. Patoloji raporlarına 
göre 32 hasta (%45.7) akut apandisit tanısı aldı. Bu hastaların 23‟ü kadın, 9‟u erkekti. 
Ortalama yaĢı 31.84 (18-68), ortalama Alvarado skoru 6.69 (3-10) olarak hesaplandı. Akut 
apandisit tanısı alan hastaların 25‟inde rebound hassasiyeti (p=0.011), 26‟sında lökosit artıĢı 
saptandı (p=0.024). Rebound hassasiyeti için duyarlılık %78.1, özgüllük %55.2, olumlu 
öngörü değeri %59.5, olumsuz öngörü değeri %65.6; lökositoz için ise duyarlılık %81.2, 
özgüllük %55.2, olumlu öngörü değeri %60.4, olumsuz öngörü değeri %65.6 olarak 
hesaplandı. 
Sonuç: Alvarado skorlama sistemindeki parametrelerden rebound hassasiyeti ve lökosit artıĢı 
akut apandisit tanısını dıĢlama veya doğrulamada tek baĢına yeterli değildir. 
  

Anahtar Kelimeler: akut apandisit, lökosit, rebound hassasiyet 
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[PB-G09] 

Yatakbaşı ultrasonla tespit edilen amfizematöz kolesistit olgusu 

  

Özcan YavaĢi1
, Kamil Kayayurt

1, Özlem Bilir1, Gökhan Ersunan1, Erhan UğraĢ1
, Ahmet 

Pergel
2
 

1Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rize Eğitim AraĢtırma Hastanesi, Acil Tıp Anabilim 
Dalı, Rize 
2
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rize Eğitim AraĢtırma Hastanesi, Genel Cerrahi 

Anabilim Dalı, Rize 

  

GiriĢ:  
Amfizematöz kolesistit, gaz üreten bakterilerce safra kesesi lümeninde, duvarında veya 
perikolesistik alanda gaz oluĢumu ile karakterize, akut kolesistitin nadir bir formudur. Burada 

acil yatakbaĢı ultrasonografi ile tanısı hızlı konan bir olgu sunulmaktadır.  
Olgu: 80 yaĢında bayan hasta yaklaĢık 4-5 saat önce baĢlayan sağ üst kadran ağrısı ve bulantı 
Ģikayetleri ile acil servisimize baĢvurdu. Yapılan muayenede sağ üst kadranda palpasyonla 
hassasiyet ve batının hafif distandü olduğu görüldü. AteĢi 37,9 C olup diğer vital bulguları 
normal sınırlardaydı. Hastanın 30 yıldır diyabet, hipertansiyon ve kalp yetmezliği hastası 
olduğu öğrenildi. Hastanın damar yolu açılıp kanları alındıktan sonra acil tıp uzmanı 
tarafından yatakbaĢı acil ultrasonografisi yapıldı. Ultrasonda safra kesesi konturlarının net 
olarak seçilemediği, çok sayıda taĢa ait olabilecek akustik gölgelenmeler olduğu ve 
beraberinde hava artefaktına ait kirli gölgelenmeler olduğu görüldü (ġekil 1). Ayakta direk 
batın grafisinde özellik saptanmadı. Hastanın beyaz küre sayısı 17200 K/Ul, nötrofil sayısı 
15600 K/uL idi. Karaciğer fonksiyon testleri normal düzeydeydi. Hastaya amfizematöz 
kolesistit ön tanısıyla batın tomografisi çekildi. Safra kesesi duvar kalınlığının artmıĢ 
intralüminal hipodens hava kompanenti ile uyumlu olabilecek dansiteler ve perikolesistik 
hipodens hafif serbest mayi izlendi (ġekil 2). Hasta akut amfizematöz kolesistit tanısıyla 
cerrahi kliniğine yatırılıp kolesistektomi yapıldı. 
Sonuç: Komplike olmayan kolesistitle karĢılaĢtırıldığında, amfizematöz kolesistitte artmıĢ 
safra kesesi gangreni ve perforasyonu riski nedeniyle mortalite çok daha yüksektir. Daha çok 
diyabetik ileri yaĢ erkeklerde görülmesine rağmen burada olduğu gibi bayanlarda da 
karĢımıza çıkmaktadır. Amfizematöz kolesistit, hayatı tehdit edebilen bir enfeksiyon olup 
tanısı hızlı konmalıdır ve Ģüphelendiğimiz vakalarda yatakbaĢı ultrasonu muayenenin bir 
parçası olarak erken dönemde kullanmalıyız. 
  

Anahtar Kelimeler: acil servis, amfizematöz kolesistit, ultrasonografi 
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Şekil 1 

 
Yatakbaşı ultrasonografi. Safra kesesi konturlarının net olarak seçilemiyor, duvar kalınlığı 
artmış, lümen içinde çok sayıda taşa ait olabilecek akustik gölgelenmeler ve beraberinde hava 
artefaktına ait kirli gölgelenmeler. 
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Şekil 2 

 
Batın Tomografisi. Safra kesesi duvar kalınlığı artmış, intralüminal hava ve perikolesistik 
serbest sıvı. 
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[PB-G10] 

Bisikletten Düşme Sonrası Gelişen Bilateral Mandibula Kondil Fraktürü 

  

Mansur KürĢad Erkuran1, Veysel YurttaĢ2
, Arif Duran

1, Tarık Ocak1, Mehmet ġakir MaltaĢ1
 

1Abant Ġzzet Baysal Üniversitesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Bolu 
2Abant Ġzzet Baysal Üniversitesi, Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı, Bolu 

  

GiriĢ: Mandibula kırıkları, eriĢkine oranla çocuklarda nadir olarak görülürler. En sık düĢme ve 
bisiklet kazaları sonucu oluĢmaktadır. Beraberinde servikal vertebra ve kraniyal 
yaralanmalara da rastlanmaktadır. Mandibular kemik sıklıkla birkaç yerinden aynı anda 
kırıldığı için bir kırık saptandığında diğer kırık hatları özellikle araĢtırılmalıdır. Bu sunumda 
düĢme sonrası çene eklem hareketinde kısıtlılık ve ağrı Ģikayeti ile acil servisimize gelen, 
bilateral mandibula kondil fraktürü tespit edilen bir çocuk travma olgusuna değindik. 
 

Olgu: Bisikletten düĢme Ģikayeti ile kliniğimize getirilen 7 yaĢındaki erkek hastanın çenesinde 
ağrı ve eklem hareketinde kısıtlılık mevcuttu. Bisikletten düĢtüğü sırada çenesinin sivri yerini 
sert bir zemine çarptığını ifade ediyordu. Bilinci açık, koopere, oryante olup vital bulguları 
stabil idi. Mentumda 2-3 cm‟lik cilt kesisi mevcuttu. Bilateral temporomandibular eklemde 
palpasyonla hassasiyet olup, abeslang testi pozitifti. Yapılan sistemik muayenesinde baĢka bir 
travmatik lezyona rastlanmadı. Direk grafisinde patoloji tespit edilememesi üzerine çekilen 
maksillofasiyal tomografisinde, bilateral mandibula kondilinde temporomandibular eklem 

noktasında minimal deplasman gösteren fraktür tespit edildi. Kulak-burun-boğaz kliniği 
tarafından değerlendirilen hastaya cerrahi planlanmadı ve medikal takip planlandı. 
 

Sonuç: Çocuk yaĢ grubunda mandibular fraktür çok sık olmasa da görülebilmektedir. Ancak 
bilateral kondil fraktürleri ise daha da az oranda görülmektedir. Mandibular travmaya maruz 

kalan çocuk yaĢ grubu hastalarda klinik muayenin ve görüntüleme yöntemlerinin daha 
dikkatli değerlendirilmesi gerektiğini bir kez daha vurgulamak istedik. 
  

Anahtar Kelimeler: Bisiklet kazası, çocuk, bilateral mandibula kondil fraktürü 
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[PB-G11] 

Travmatik hematoraks ama neden? 

  

Pınar YeĢim Akyol, Erden Erol Ünlüer, Fatih Esad Topal, Arif Karagöz, Mehmet Karaman 

Ġzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve AraĢtırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği, 
ĠZMĠR 

  

GiriĢ: Travmatik aort diseksiyonu dakikalar içinde ölümcül olan nedenlerden biridir. 
Travmatik aort diseksiyonu‟ nun %15 i ancak hastaneye yatırılacak kadar yaĢamakta, opere 
edilmeyen travmatik aort diseksiyonu vakalarının %99‟u hayatını kaybetmektedir. Travmatik 
aort rüptürü olguların %90-95‟inde rüptür aortik istmusta olmaktadır. Aort diseksiyonlarının 
tüm tiplerinde, özellikle de akut formlarında morbidite ve mortalite oranları ciddi 
boyutlardadır. Bu nedenle acil tanı ve tedavi gerektirir. Bu nedenle acil hekimleri için büyük 
önem taĢımaktadır. 
Olgu: 37 yaĢında kadın hasta araç dıĢı trafik kazası nedeni ile acil servise getirildi. BaĢvuruda 
vital paremetreleri stabil, bilinç açık, koopere, oryante, Glaskow koma skoru 15 idi. Fizik 
muayenesinde; sağ kolda deformitesi ve hassasiyeti olan hastanın yapılan laboratuvar 
tetkiklerinde hgb:13.7, INR:0.94 saptandı. Postero-anteriyor(PA) akciğer grafisinde solda 
plevral sıvı görüldü. Toraks Bilgisayarlı Tomografisi‟nde kot fraktürü saptanmayan aortta 
düzensiz görünümü olan hastanın çekilen kontrastlı Bilgisayarlı Torakoabdominal Tomografi‟ 
sinde aort ligamentum arteriozus seviyesinden rüptüre(Ģekil 1, Ģekil 2),sağ ön kol ulna-radius 

Ģaft kırığı tesbit edilen, kalp damar cerrahisi ile konsülte edilen hasta operasyon amaçlı kalp 
damar cerrahisi yoğun bakım ünitesine yatırıldı. Endovasküler stent yerleĢtirilen, ortopedi 
servisinde ön kol fraktürü nedeni ile opere edilen hasta 16 gün sonra taburcu edildi. 
Sonuç: Travmatik aort rüptürü hematoraksın nadir nedenlerinden biridir. Künt travmalarda 
hastada hematoraksa neden olabilecek kot fraktürü, kontüzyon saptamamıĢsak vasküler 
yaralanma olabileceği akılda tutulmalıdır. 
  

Anahtar Kelimeler: travma, hematoraks, aort diseksiyonu 
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resim 1 

 
Kontrastlı toraks bilgisayarlı tomografi aksiyal kesitlerinde arkus aorta distalinde rüptür, 
solda plevral efüzyon, aort solda plevral efüzyon ve aort çevresinde sıvı koleksiyonu 
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resim 2 

 
Kontrastlı toraks bilgisayarlı tomografi aksiyal kesitlerinde arkus aorta distalinde rüptür, 
solda plevral efüzyon, aort solda plevral efüzyon ve aort çevresinde sıvı koleksiyonu 
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[PB-G12] 

Bilateral Subdural Hematoma Eşlik Eden Fahr Hastaliği: Olgu Sunumu 

  

Hasan Kara, AyĢegül Bayır, Ahmet Ak, Rabia Ġstanbulluoğlu, Murat Akıncı, Demet Acar 
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD 

  

GiriĢ:  
Akut subdural hematom nöroĢirurjikal acil bir problemdir. Akut subdural hematomlar yüksek 
mortalite oranı ile ciddi bir travmadır. Bilateral striopallidodentat kalsinozis olarakta 
isimlendirilen Fahr hastalığı serebral simetrik kalsifikasyonlar ile karakterize nadir görülen bir 
hastalıktır. Kalsifikasyonlar genellikle baĢka nedenlerle çekilen bilgisayarlı beyin tomografisi 
ile gösterilir. Bu olguların tomografi bulguları acil servislerde subaraknoid kanama kliniği ile 
karıĢabilmektedir.  
Olgu:  

79 yaĢındaki bayan hastanın acil servise epileptik nöbet geçirme ve Ģuur bulanıklığı Ģikayeti 
ile getirildi. ÖzgeçmiĢinde atrial fibrilasyonu olan ve bu nedenle antikoagülan kullanan 
hastanın yapılan fiziksel ve nörolojik muayenesinde bilinci konfüze, oryantasyon 

kooperasyon kısıtlı GKS 10 puan olarak değerlendirildi. Laboratuar incelemelerinde serum 
hemoglobin: 9.2 g/dL, PT INR: 5.02 ve çekilen bilgisayarlı beyin tomografisinde bilateral 
kronik zeminde akut subdural hematoma eĢlik eden Fahr hastalığında görülen bir hasta 
literatür bilgileri ıĢığında değerlendirilmiĢtir. 
Sonuç:  
Hasta mevcut klinik, laboratuar ve radyolojik görünümler temelinde Fahr Hastalığına eĢlik 
eden bilateral subdural kanama olarak değerlendirildi. Olgumuz Beyin Cerrahi kliniği ile 

konsülte edildi ve hasta ilgili klinikçe takip edilmek üzere tedavi altına alındı 
  

Anahtar Kelimeler: Bilateral subdural hematom, Fahr hastalığı, Serebral kalsifikasyon 
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[PB-G13] 

Sadece Fasial Peteşi ile Seyreden Travmatik Serviko-Fasiyal Siyanoz, Pediatrik Olgu 

Sunumu 

  

Yunsur Çevik, Tuba ġafak, Emine Akıncı 
Keçiören Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Ankara 

  

GiriĢ: Travmatik serviko-fasyal siyanoz; peteĢi ve subkonjuktival hemoraji ile birlikte 
nörolojik semptomların eĢlik ettiği, akut torasik kompresyon sendromu olarak da adlandırılan 
klinik bir tablodur. Etiyolojisinde sıkıĢtırıcı ve künt göğüs travması yer alır. Klasik triadı; 
kraniofasyal siyanoz, peteĢi ve subkonjuktival hemorajidir. Travmanın Ģiddeti ile iliĢkili 
olarak nörolojik semptomlar da gözlenebilir. Mortalite ve morbidite; kardiyovasküler, 
pulmoner ve nörolojik hasarın Ģiddeti ile iliĢkilidir.  
Biz minör travma sonrasında sadece fasial peteĢi ile seyreden travmatik serviko-fasiyal 

siyanoz olan çocuk hastamızı sunuyoruz 

 

Olgu: Yedi yaĢında erkek hasta acil servise ailesi tarafından yüzünde meydana gelen 
kızarıklık Ģikâyeti nedeniyle getirildi. Anamnezinde hastanın dönme dolaba (döner platform) 
bindikten sonra ortaya çıktığı öğrenildi. Dönme dolabın ortasındaki direksiyona göğsü 
sıkıĢtıktan sonra yüzünde kızarıklık meydana gelmiĢ. Hastanın baĢka bir Ģikayeti yoktu. 
ÖzgeçmiĢinde geçirilmiĢ veziko-üreteral reflü operasyonu dıĢında ek patolojik bulgu yoktu. 
Fiziksel değerlendirmesinde ateĢ 36,5 0C, kan basıncı 100/75 mmHg, nabız 97/dk, bilinci 
açık, oryante ve koopere idi. Yüzde her iki zigomatik kemik üzerinde ve alında yaygın 
peteĢial kanama odakları mevcuttu (Ģekil 1). Ayrıca damağın sol üst kısmında birkaç adet 
peteĢi saptandı. Hastanın diğer sistemik muayeneleri, laboratuar ve radyolojik 

değerlendirmeler normaldi. Hasta acil serviste gözlem altına alındı. Üç saatlik gözlem 
sonrasında hastanın vital bulgularının stabil olması ve ek patoloji bulunmaması nedeniyle 
kontrole gelmesi önerisi ile taburcu edildi. Üç gün sonra muayenesinde hastanın peteĢileri 
tamamen kaybolmuĢtu (Ģekil 2). Kontrol amaçlı alınan kan örneklerinde patolojik bir bulgu 
saptanmadı. Hasta pediatri polikliniği kontrolü önerisi ile taburcu edildi. 
 

Sonuç: Travmatik serviko-fasiyal siyanoz (TSFS); subkonjuktival hemoraji, fasiyal ödem, 
kranio-servikal siyanoz, üst göğüs ve yüzde peteĢi ile karakterizedir. Minör travma sonrasında 
sadece fasial peteĢilerle seyredebilir. Bu olgu travmatik asfiksi olgularının kliniği oldukça 
hafif seyreden bir formudur. Ancak travmatik asfiksi nadir görülse de dikkatle 
değerlendirilmesi gereken bir tablodur. EĢlik eden ciddi sistemik semptomların bulunmadığı 
durumlarda destek tedavisi ile tam bir iyileĢme sağlanabilir. Ek yaralanmalar varsa uygun 
tedavi gerekmektedir. 

  

Anahtar Kelimeler: çocuk, serviko-fasyal siyanoz, travmatik asfiksi 
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Resim-1 

 
Yüzde her iki zigomatik kemik üzerinde ve alında yaygın peteşial kanama odakları 
görülmektedir 
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Resim-2 

 
Olaydan 3 gün sonra hastanın peteşilerinin tamamen kaybolduğu görülüyor 
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[PB-G14] 

Bilateral Parotis Bezi Büyümesi Bir Spontan Pnömomediastinum Bulgusu Olabilir mi? 

  

Murtaza Kaya
1, Ali Attila Aydın1, Cemile Aydın2

 
1Gülhane Askeri Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Ankara 
2Numune Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Ġç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Ankara 

  

GiriĢ: Pnömomediastinum mediasten içerisinde hava bulunmasıdır. BaĢlıca sebepler arasında; 
travma, invaziv giriĢimler, öksürük, kusma, fiziksel aktivite gelmektedir.Erkek kadın oranı 
8/1 olup genç erkekler daha çok etkilenmektedir. Spontan Pnömomediastinum (SPM) 
olgularında en sık baĢvuru semptomları; göğüs ağrısı, öksürük ve dispnedir. Tanıda, fizik 
muayene ve Akciğer Grafi‟si çoğu zaman yeterlidir. 
Olgu: 24 yaĢında erkek hasta Acil Servis‟e ateĢ ve boynun her iki tarafında ĢiĢlik Ģikayeti ile 
baĢvurdu. Genel durumu iyi, Ģuuru açık, oryantasyon ve kooperasyonu tamdı. TA:140/89 
mmHg, ateĢ:38 derece ve O2 satürasyonu %98 olarak ölçüldü. Fizik incelemede;her iki 
parotis bezi,boyun ve yüz bölgesinde ĢiĢlik tespit edildi. Palpasyonda; göğüs üst duvarından 
baĢlayıp her iki temporal fossaya kadar krepitasyon alındı. Diğer fizik incelemeleri doğaldı. 
Çekilen P.A. Akciğer Grafi‟sinde lineer gaz dansiteleri ve lateral grafide retrosternal bölgede 
lokalize çizgi veya band Ģeklinde gaz dansiteleri nedeniyle SPM tanısı konuldu. Laboratuvar 
tetkiklerinde amilaz: 1982 U/l olup diğer tetkikler normal saptandı. Ġleri tetkik açısından 
boyun, yüz, toraks tomografisi ve parotis USG istendi. Tomografi ile mediastende ve boyunda 
yaygın ciltaltı amfizem saptandı. Hasta Göğüs Cerrahi‟si Kliniği‟ne yatırıldı. 
Sonuç: SPM tanısı konulduğunda hastanın geliĢebilecek komplikasyonlar açısından en az 24 
saat boyunca izlenmesi gereklidir. Acil Servis‟e boynun her iki tarafında ve parotiste ĢiĢlik ile 
gelen hastalarda ayırıcı tanıda mutlaka SPM düĢünülmelidir. Eğer X-Ray grafi tanı için yeterli 
değilse, ek olarak Bilgisayarlı Tomografi veya özofagograma baĢvurulmalıdır. BT‟nin 
pnömomediastinum tanısını koymada kesinliği çok yüksektir. Mediastinel basınç artmasına 
bağlı tansiyon pnömotoraks ile komplike olgularda mortalite artmıĢtır. Spesifik bir tedavisi 
yoktur, yatak istirahatı, gözlem, analjezi ve oksijen desteği sağlanmalıdır. Mediastinit 
açısından proflaktik antibiyotik verilebilir. 
  

Anahtar Kelimeler: Amfizem, Mediasten, Pnömomediastinum, Spontan 
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Görüntü-1 
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Görüntü-2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. Türkiye A il Tıp Ko gresi -6 Eki   Eskişehir    
 

260 

 

[PB-G15] 

Septik şok hastası bradikardi ile başvurabilir mi? 

  

Burcu Tanay Demirdöven, Aslı Acarer, Burcu Yeldan, BaĢak Bayram 

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Ġzmir 
  

GiriĢ: Sepsis‟in kalp hızı ve değiĢkenliği üzerine etkisi iyi anlaĢılamamıĢtır. Sepsis 
hastalarında taĢikardi hipotermik hastalar dıĢında beklenen kalp hızı yanıtıdır 
Biz bu olgu sunumunda acil servise pacemaker ihtiyacına neden olan bradikardi ile baĢvuran, 
sonrasında ürosepsis ve septik Ģok tanısı alan ve tedaviyle düzelen hastayı tartıĢtık 

Olgu: 92 yaĢında bayan hasta yüksek ateĢ ve senkop nedeniyle 112 tarafından acil servise 
getirildi. Astım, atrial fibrilasyon, kalp yetmezliği, pulmoner hipertansiyon-kor pulmonale 

tanıları olan hastanın digoksin amiodaron kullandığı öğrenildi. BaĢvuruda Kan basıncı 
106/40mmHg, Kalp Hızı: 44/dk, solunum sayısı 20/dk, O2 satürasyonu %94 olan hastanın 
fizik muayenesinde bilinci açık, koopere-oryante, akciğerde bibasiller raller ve batın alt 
kadranlarda hassasiyeti dıĢında patolojiye rastlanmadı. Elektrokardiyografide (EKG) 
infranodal AV blok saptanan hastanın izlemde hipotansiyonu oldu. Kardiyoloji tarafından 
transvenöz pacemaker (PM) uygulandı. PM‟dan sonra hipotansiyonu devam eden hastaya 

norepinefrin 1mcg/dk infüzyonu baĢlandı. Hastanın serum elektrolitleri normal ve kan 
gazında asidozu yoktu; kan digoxin düzeyi 0.2ng/mL (Terapötik Aralık 0,8-2,0) olarak 

saptandı. Enfeksiyon odağı araĢtırıldı. Ġdrar incelemesinde piyüri ve bakteriüri saptanan 
hastaya siprofloksasin 2X200mg IV tedavisi baĢlandı. CRP: 143.7mg/dl (normali 0.2-0.5); 

prokalsitonin 25.3ng/dl (normali <0.005) saptandı. Kan ve idrar kültürleri izlendi. 8 saat sonra 
vital bulguları stabil seyreden hastanın PM‟ı back-up‟a alındı ve EKG‟sinde sinüs ritminde 
olduğu görülen hasta kendi ritminde izlendi. Hastanın norepinefrin infüzyonu 24 saat 
sonrasında durduruldu. Kan kültüründe koagülaz negatif staphylococcus spp. üremesi 
saptandı. Bir gün sonra sinüs ritminde izlemesi nedeniyle PM‟ı çekildi. 4 günlük hastane 
izleminde ek sorunu olmayan hasta oral antibiyotik önerisiyle taburcu edildi. Taburculuk 
sonrası 2. haftasında hastanın ek sorunu olmadı. 
Sonuç: Septik Ģok hastalarında elektrolit bozukluğu ya da asidoz olmaksızın bradikardi 
beklenen bir bulgu değildir. Bizim hastamızda varolan klinik tablonun hastanın kullandığı 
ilaçlardan mı yoksa septik Ģoka mı bağlı olduğunu söylemek zordur. Özellikle yaĢlı hastaların 
baĢvurularında klinisyen tek bir odağa odaklanmamalı hastanın tam bir sistemik 
değerlendirmesiyle tanı ve tedavi kararını vermelidir. 
  

Anahtar Kelimeler: sepsis, bradikardi, pacemaker 
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[PB-G16] 

Subaraknoid Kanama Ayırıcı Tanısında Farh Hastalığı 
  

Emine Kadıoğlu1, Hakkı Değer2, AyĢe Nur Değer3, Leman Özlem ÖzaslantaĢ1
 

1Acil Tıp Anabilim Dalı, D.P.Ü Kütahya Evliya Çelebi Eğitim AraĢtırma Hastanesi, Kütahya 
2Beyin Cerrahi Anabilim Dalı, D.P.Ü Kütahya Evliya Çelebi Eğitim AraĢtırma Hastanesi, 
Kütahya 
3Patoloji Anabilim Dalı, D.P.Ü Kütahya Evliya Çelebi Eğitim AraĢtırma Hastanesi, Kütahya 

  

GiriĢ: Farh hastalığı bazal ganglion, serebellar nükleuslar ve derin kortikal yapıların yaygın, 
ilerleyici kalsifikasyonu ile karakterize genellikle otozomal dominant geçiĢli ancak sporadik 
ve otozomal resesif vakalarında bulunduğu nadir görülen bir hastalıktır. Kalsifikasyonlar 
genellikle baĢka nedenlerle çekilen bilgisayarlı beyin tomografisinde (BBT) dikkat çeker. 
Paratiroid bozukluklar ve diğer metobolik bozukluklarla birlikte olabilir. Hastalığın klinik 
özellikleri değiĢken olmasına rağmen en sık ilerleyici mental hasar, konvülsiyon, Parkinson 
benzeri tablolar, nöropsikiyatrik davranıĢ bozuklukları Ģeklinde olabileceği gibi herhangi bir 
nörolojik anormalliğin olmadığı olgularda olabilir. Farh hastalığının tanısında en yararlı 
görüntüleme tekniği olarak BBT kullanılmaktadır. Bu olgular acil servislerde subaraknoid 
kanama kliniği ile karıĢabilmektedir. Bizde bu olguda akut ilerleyici nöropisikiyatrik 
semptomlarla acil servise gelen hastaların ayırıcı tanısında Farh Hastalığ‟nın da dikkate 
alınması gerektiğini vurgulamak amaçlı bir olgu sunmak istedik. 
Olgu: AtmıĢ yaĢ erkek hasta bayılma, vücudunda zaman zaman kasılma, bir haftadır artan 
Ģiddetli baĢ ağrısı, uykusuzluk ve bulantı kusma Ģikayeti ile acil servise baĢvurdu. 
ÖzgeçmiĢinde 10 yıldır olan hipertansiyonu olduğu ve tedavi gördüğü öğrenildi. 
SoygeçmiĢinde herhangi bir özellik yoktu. Fizik muayenede TA: 150/80, Nb:75/dk, 
AteĢ:36.7, SS:16/dk olarak değerlendirildi. Nörolojik muayenesinde Ģuurunda uykuya meyil 

ve minimal oryantasyon defekti dıĢında bulgu saptanmadı. Labaratuar incelemesinde tam kan 
sayımı, biyokimyasal parametreler, paratiroid ve tiroid hormon düzeyleri normal sınırlarda 
idi. Yine PA akciğer grafisi ve EKG‟de özellik yoktu. Hastanın baĢ ağrısı ve bulantı-kusması 
ön planda olması nedeniyle bilgisayarlı BBT çekildi. BBT „de serebellar hemisferlerde (ġekil 
1), bazal ganglionlarda (ġekil 2), subkortikal alanda belirgin, simetrik kalsifikasyonlarla 
uyumlu görünümler izlendi. Mevcut klinik, labaratuar ve radyolojik bulgularla hastanın 
tablosu Farh Hastalığı olarak kabul edildi ve nöroĢiruriji kliniği ile konsülte edilen hasta aynı 
tanı ile takip ve tedavi amaçlı ilgili kliniğe devredildi. 
Sonuç: Sonuç olarak nöropsikiyatrik bozukluklar geliĢen hastalarda BBT ile saptadığımız 
kalsifikasyonları herhangi bir metabolik nedene bağlayamadığımız durumlarda Farh 
Hastalığı‟nı ayırıcı tanı olarak düĢünmeliyiz. 
  

Anahtar Kelimeler: Farh Hastalığı, intarserebral kalsifikasyon, radyolojik görünüm 
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Şekil 1 

 
serebeller hemisferlerde bilateral kalsifikasyon 
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Şekil 2 

 
bazal ganglionlarda bilateral kalsifikasyon 
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[PB-G17] 

Karpit Patlamasına Bağlı Yanık: Olgu Sunumu 

  

Recep Dursun
1, Ercan Gündüz1, Mustafa Ġçer1, Yılmaz Zengin1

, Serkan Erbatur
2
 

1Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Diyarbakır 
2Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik ve Rekonstriktif Cerrahi Ana Bilim Dalı, Diyarbakır 
  

GiriĢ:  
Karpit; kimyasal ismi kalsiyum karbür' dür. Kok kömürü ve kirecin yüksek derecelerde 
tepkimeye girmesi ile elde edilir. Su ile tepkimeye girince asetilen gazı ortaya çıkar(CaC2 + 2 
H2O -->Ca (OH)2 + C2H2+ 32 kcal./mol). Daha önceleri denizcilikte aydınlatmada için 
lambaların üretilmesinde kullanılmıĢtır. Sanayi karpiti içerisinde hidrojen sülfür olmasından 
pis kokar fakat saf karpit hoĢ kokuludur. Karpit aynı zamanda bazı meyvelerin sarartılması 
iĢleminde de kullanılmaktadır. Literatürde, yüksek basınçlı asetilen gaz tüplerinin patlaması, 
metal kesme için kullanılan oksijen kaynağı alevinin yüksek ısısına maruz kalma ya da 
mağaracıların karpit lambası kullanımı sonucu oluĢan yanık olguları ve bunların tedavileri 
gibi çok değiĢik nedenlerden dolayı oluĢan alev yanıklardan bahsedilmiĢtir. Ülkemizde 
asetilen gazı nedeniyle oluĢan ilginç yanıklar özellikle oyuncak balon patlamalarıdır. Bu 
çalıĢmada karpit patlaması nedeniyle oluĢan bir yanık hastası sunulmuĢtur. 
 

Olgu:  

 

Acil servisimize yanık Ģikayeti ile 112 tarafından getirilen 16 yaĢında erkek hastanın fizik 
muayenesinde genel durum orta, Ģuur açık, koopere,TA:110/80 mmHg, Nabız 90/dk, 
vücudunda toplamda %50 birinci derece ve % 30 ikinci derece alev yanığı mevcuttu( Resim 
1). Anamnezinde, olayın balık tutmak için hazırladıkları karpitin mangalla temas etmesi 
sonucu oluĢan patlama ile yandığı öğrenildi. Hastaya çift damar yolu açılarak sıvı tedavisi 
baĢlandı. Giysileri tamamen çıkarıldı. Tetanoz aĢısı, antibiyoterapi, analjezi ve sedasyonu 
yapılan hastanın lezyonları bol su ile yıkandı. Pansuman ile kapatılan hasta yanık ünitesi 
yoğun bakıma yatırıldı. 10 gün sonra lezyonlarında iyileĢme olan hasta günlük pansuman 
önerilerek taburcu edildi. 
 

TartıĢma:  
 

Karpite bağlı yanıklar genelde 1.ve 2.derece yanıklar olup hayati tehlike oluĢturmazlar. Ancak 
karpitin ya da ortaya çıkan asetilen gazının miktarı ve olayın oluĢ Ģekline bağlı olarak ciddi ve 
mortal yanıklar oluĢabilmektedir. 
  

Anahtar Kelimeler: alev yanığı, asetilen gazı, karpit 
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Resim 1 

 
Hastanın başvuru anındaki cilt lezyonları 
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[PB-G18] 

Vida Batması Sonucu Gelişen Periferik Fasiyal Paralizi 

  

Servan Kara
1
, Serkan Emre Eroğlu1

, Fatih Topuz
2, Ali Cemal YumuĢakhuylu2

, Haldun 

Akoğlu1, Özge Ecmel Onur1, Arzu DenizbaĢı Altınok1
 

1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Ġstanbul 
2Marmara Üniveristesi Tıp Fakültesi, Kbb Ana Bilim Dalı, Ġstanbul 
  

GiriĢ: Fasiyal sinir, motor, sensoriyal ve sekretomotor olmak üzere toplam 10 000 sinir lifi 
içeren mikst bir kraniyal sinirdir. Anatomik olarak supranüklear, nüklear ve infranüklear 
olmak üzere üç ana kısımdan oluĢan fasiyal sinirde paralizi, konjenital bazı sendromlardan 
idiyopatik durumlara kadar çok değiĢik sebeplere bağlı olarak geliĢir, idiopatik olanlar dıĢında 
periferik fasiyal paralizilerin en sık görülen Ģekli travmatik nedenli paralizilerdir. Fasiyal sinir 
travması herhangi bir kazaya veya sinire komĢu sahalardaki cerrahi yaklaĢımlar esnasında 
oluĢan iatrojenik sebeplere bağlı olarak ortaya çıkabilir.Literatürde travma sonrası geliĢen 
fasiyal paralizilerin sıklıkla ateĢli silah yada temporal fraktür ile sonuçlanan künt travmalarla 

oluĢtuğu gözlenmektedir. Bu sunumda vida batması sonrası geliĢen fasiyal paralizili hastanın 
takip süreci anlatılmaktadır. 
Olgu: 3 yaĢında erkek hasta düĢme sonrası geliĢen yüzde kayma Ģikayeti ile acil servise 
baĢvurdu. Hastanın vital bulguları stabil olmakla beraber fizik muayenesinde anormal bulgu 

olarak sol inferior mastoid bölgede 1x2 santimetrelik kesi, sol labial sulkus silikliği ve sol 
gözünü kapatamama mevcuttu.(Resim1)Çekilen kraniyal ve maksillofasiyal tomografide 
herhangi bir kanama,ödem,Ģift ve fraktür izlenmedi.(Resim2) Kulak-Burun-Boğaz kliniği 
konsültasyonu istenen hastada stylomastoid çıkıntıdan hemen sonra seyir gösteren fasiyal 
sinirde tam kesi olduğu tespit edilerek fasiyal sinir onarımı yapıldı ve takibe alındı. 
Sonuç: Travmatik fasiyal paralizili hastaya yaklaĢım çok yönlü ve sistematik olmalıdır. 
Lezyon yeri ve prognozun tahmini, ilk yapılması gereken iĢlemdir. Olgumuz literatür 
taramalarımıza göre, penetran türde bir yaralanma sonucu gerçekleĢtiğinden dolayı nadir 
görülen bir durum olmakla beraber fasiyal sinirin hasar gördüğü lokalizasyon açısından da 
özellik arz etmektedir.Bu vakada da belirtildiği gibi basit kesilerde vital bulgular stabil 
seyretse dahi nörolojik muayenenin önemli olduğu unutulmamalıdır. 
  

Anahtar Kelimeler: Fasiyal, Paralizi, Periferik, Vida 
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Resim1 
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Resim2 
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[PB-G19] 

Araç Dışı Trafik Kazası: Aynı anda solda 12 kot kırığı 
  

Hakan Keskin
1, Veysi Eryiğit2

, Mehmet Can Girgin
2
, Ayhan Umay

3, Serbülent Aydın4
, 

Kasım Ġlker Ġtal5, YoldaĢ DemirtaĢ6
 

1
Bingöl Devlet Hastanesi, Göğüs Cerrahi Servisi, Bingöl 

2Bingöl Devlet Hastanesi, Acil Servis, Bingöl 
3Bingöl Devlet Hastanesi, Radyoloji Servisi, Bingöl 
4Bingöl Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Servisi, Bingöl 
5Bingöl Devlet Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Servisi, Bingöl 
6Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Ġstanbul 
  

GiriĢ: Kazalara bağlı ölümler içinde trafik kazaları birinci sıradadır.Trafik kazalarının 
oluĢturduğu yaralanmalar içinde göğüs yaralanmaları kafa travmalarının ardından ikinci 
sırada gelmektedir.Travma nedeniyle acil servislere baĢvuran olguların %4-10‟nunu kot 
kırıklı olgular oluĢturmaktadır. 
Olgu: Acil servise araç dıĢı trafik kazası nedeniyle getirilen 37 yaĢındaki erkek hastada yaygın 
göğüs ağrısı,sırt ağrısı ve nefes darlığı mevcut idi.TA:115/65 mmHg ve nabız: 110 
v/dk‟ydı.Sol ön ve sol yan göğüs bölgesinde palpasyonla ağrı ve krepitasyon alınan hastanın 
solda dinlemekle akciğer seslerinde azalma tespit edildi.Diğer sistem muayeneleri olağan olan 
hastadan tam kan sayımı ve biyokimya tetkikleri istenip,beyin bt,servikal bt,toraks bt ve 
abdomen çekildi.Kan tetkiklerinde beyaz küre sayımı 12.300/mm3,Hgb 10.2 g/dL olarak 
tespit edildi,diğer kan parametreleri normaldi.Beyin bt,Servikal bt ve Abdomen bt‟si normal 

olarak değerlendirilen hastanın toraks bt‟sinde solda tüm kotlarda posteriorda yer yer deplase 
fraktür hatları ve solda hemopnömotoraks tespit edildi.Ayrıca solda scapula ve clavicula 
fraktürü izlendi.Göğüs cerrahi ile konsülte edilen hastaya,göğüs cerrahi tarafından yatıĢ 
verildi.Hastanın takiplerinde soldaki hemotoraksta artıĢ olması üzerine hastaya torakatomi 
uygulandı.Torakotomide interkostal arterlerden sızıntı tarzında kanama olması üzerine 
buranın kanama kontrolü sağlandı,kot kırıkları pds ile uç uça yaklaĢtırıldı,tüp torakostomi 
uygulandı.Postop 4.günde tüp çekildi.Takiplerinde iyileĢme gözlenen hasta taburcu edildi. 
Sonuç: Trafik kazalarında kot kırıklarına rastlanmakla beraber; tek taraflı tüm kotlarda fraktür 
olması ender görülmektedir.Her ne kadar kot fraktürlerinde tedavi konservatif de olsa bizim 
vakada olduğu gibi; geliĢen komplikasyonlara göre diğer tedavi seçenekleri 
değerlendirilmelidir. 
  

Anahtar Kelimeler: Acil Servis, Kot fraktürü, Trafik kazası 
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solda tüm kotlarda posteriorda yer yer deplase fraktür hatları 
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Toraks Bt 

 
solda tüm kotlarda posteriorda yer yer deplase fraktür hatları 
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[PB-G20] 

Hemodiyaliz Gerektiren Metformin Entoksikasyonuna Bağlı Laktik Asidoz 

  

Güner Yurtsever, Cenk Kıranlı, Huriye Akay 

Ġzmir Bozyaka Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Ġzmir 
  

GiriĢ:  
Metformin entoksikasyonuna bağlı laktik asidoz, hipoglisemi kadar sık görülmeyen fakat 
mortalitesi yüksek bir durumdur. Mortalite, altta ek hastalığı olan kiĢilerde daha yüksek 

olmakla beraber erken hemodiyaliz (HD) ile azaltılabilir.  
 

Olgu:  

19 yaĢında erkek hasta acil servise gelmeden 3 saat önce suisidal amaçlı kendisinin olmayan 
23 adet 1000 mg metformin tablet aldığını ifade etti. Önceden herhangi bir hastalığı olmayan 
hastada patolojk fizik muayene bulgusu saptanmadı. GeliĢte venöz kan gazı (VKG) dahil 
biyokimya parametreleri olağan sınırlarda olan hasta hipoglisemi açısından takibe alındı. 
Ġzlemde 2 saat sonra mide bulantısı, karın ağrısı ve kusması baĢlayan hastanın VKG'nda 

yüksek anyon gaplı laktik asidoz ve baz açıkta artıĢ saptandı. Metformine entoksikasyonuna 
bağlı laktik asidoz düĢünülen hastada aynı zamanda konfüzyon da geliĢtiği için femoral 
diyaliz katateri takılarak acil HD alındı. HD sonrası bilinç bulanıklığı gerileyen ve laktik 

asidozu gerileyen hasta yoğun bakıma yatırıldı. Yoğun bakımda izleminde sorun olmayan 
hasta 1 gün sonra kendi isteği ile hastaneden taburcu oldu. 
 

Sonuç:  
Bizim hastamızda acil serviste metformin alımına bağlı laktik asidoz geliĢen hastada kısa 
sürede tanının konup HD ile tedavi edilmesi hastada mortalite geliĢmesini engellemiĢtir. Acil 
servis hekimleri olarak laktik asidozu, hipoglisemiden daha az görülmesine rağmen akılda 
bulundurulması, klinik ve laboratuvar ile desteklenen durumlarda acil HD uygulaması ile 
mortalitenin önlenebileceği akılda tutulmalıdır. 
  

Anahtar Kelimeler: metformin, laktik asidoz, hemodiyaliz, entoksikasyon 

 

 
Venöz Kan Gazı 

 
GeliĢ VKG Diyaliz öncesi VKG Diyaliz sonrası VKG 

ph 7,34 7,44 7,41 

HCO³ 22,4 11,8 18,2 

Baz açığı -3,8 -12,6 -6,7 

Laktat 1,8 7,2 7,2 

Hastanın geliş, HD öncesi ve sonrası VKG değerleri 
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[PB-G21] 

Dev Pankreatik Psödokist 
  

Serdar Özdemir, Tuba Cimilli Öztürk, Burak NakıĢ, Yalman Eyinç, Yılmaz Aydın, Hasan 
Demir, Ali ġahiner, Özge Ecmel Onur 
Fatih Sultan Mehmet Eğitim AraĢtırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Ġstanbul 
  

GiriĢ: Pankreas psödokistleri pankreatik kanal rüptürü sonucu çevre peripankreatik dokulara 
amilazdan zengin pankreas sekresyonlarının kaçağı sonucu geliĢen, epitel ile döĢeli olmayan 

kistik sıvı koleksiyonlarıdır. Çevresi fibröz doku ya da granülasyon dokusundan oluĢan 
duvarla çevrilidir. 10 cm üzerindeki psödökistler dev psödokist olarak isimlendirilir. En 
yaygın Ģikâyet karın ağrısı, bulantı, kusma olmasına rağmen asemptomatikte olabilir. 

Pankreas psödokistleri akut pankreatit geçiren olguların %10-20‟sinde ve kronik pankreatitli 
olguların ise %20-60‟ında görülmektedir. Pankreas psödokistlerinde kesin tanı koyduracak 
laboratuar bulgusu olmamasına rağmen, olguların yarısında serum amilaz ve lipaz seviyeleri 

yüksektir. Lökositoz ve karaciğer transaminazlarında artıĢ tespit edilebilir. Görüntüleme 
yöntemlerinden ilk tercih edilmesi gereken sensitivitesi %90-100 olan bilgisayarlı tomografi 
olmalıdır. 
Olgu: 67 yaĢında bayan hasta karın ağrısı Ģikâyeti ile acil servise baĢvurdu. Hastanın alınan 
anamnezinde yaklaĢık 1 ay baĢka bir merkezde genel cerrahi servisinde yattığı 2 gün önce 
taburcu olduğu öğrenildi. Hastanın yapılan muayenesinde batın serbest, epigastrik hassasiyeti 
mevcuttu. Laboratuarda glukoz 177mg/dL, amilaz 303u/L, lipaz 360u/L, alkalen fosfataz 

760u/L, direk bilirübin 1,13mg/dL, total bilirübin 1,93mg/dL, WBC 15,1K/uL idi. Ön tanı 
olarak pankreatit komplikasyonu düĢünülen hasta için batın tomografisi çekildi. Tomografide 
pankreas düzeyinde 173x97x135mm boyutunda multilokule, lobule konturlu mideyi anteriora 
deplase ve kompresse eden heterojen yoğunlukta yer yer kalın duvarlı kistik lezyon 
izlenmekte olup normal pankreas dokusu izlenememekteydi. Görünüm nekrotizan pankreatit 
ve psödokist formasyonu ile uyumluydu. Hasta genel cerrahi ile konsülte edildi ve genel 
cerrahi servisine yatırıldı. Pankreatik rezeksiyon yapıldı ve cerrahi yoğun bakıma alındı. 
Sonuç: Pankreas psödokistlerinde akut ve kronik dönemde komplikasyonlar görülebilir. Akut 

dönem komplikasyonları kanama (sıklıkla splenik arter psödoanevrizmasına bağlı), 
enfeksiyon ve rüptürdür. Kronik dönemde ise mide çıkıĢında obstrüksiyon, bilier 
obstrüksiyon, portal venöz sistemde tromboz görülebilir. Acil serviste karĢılanan psödokist 
vakalarında komplikasyonlar ekarte edilmelidir. Bizim vakamızda tedavi seçiminde 
rezeksiyonun tercih edilmesinde dev boyutlarda psödokiste pankreatik nekrozun eĢlik etmesi 
etkili olmuĢtur. 
  

Anahtar Kelimeler: Dev Pankreatik Psödokist, pankreatit, karın ağrısı 
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[PB-G22] 

Mediastende Dev Kitle İle Başvuran Paraganglioma: Olgu Sunumu 

  

Ercan Gündüz1
, Recep Dursun

1, Yılmaz Zengin1, Mustafa Ġçer1
, Ahmet Erbey

2
, Cahfer 

Güloğlu1
 

1Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Diyarbakır 
2Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahi Ana Bilim Dalı, Diyarbakır 
  

GiriĢ:  
 

Paraganglionik sistem adrenal medulla, kemoreseptörler(örn: karotid ve aortik cisimler), vagal 
cisimcik, torasik, intraabdominal ve retroperitoneal ganglia ile iliĢkili küçük hücre gruplarını 
içerir. En sık görüldüğü yerler karotis kommunis arter bifurkasyonu, juguler foramen, aortik 
ark ve retroperiton‟dır. Adrenal medulladan kaynaklanan tümörlere feokromasitoma denir. 
Diğer bölgelerdeki paraganglialardan kaynaklanan tümörler ise paraganglioma olarak 
isimlendirilir. Bu yazımızda acil servise nefes darlığı Ģikayeti ile baĢvuran ve mediastende dev 
kitle saptanan paragangliomalı olguyu sunduk. 
 

Olgu:  

 

Altı aydan beri halsizlik, iĢtahsızlık, kilo kaybı Ģikayetleri olan 49 yaĢında bayan hasta acil 
servise iki haftadır giderek artan nefes darlığı ile baĢvurdu. Fizik muayenesinde genel durum 
kötü, Ģuur açık, kan basıncı 140/90 mmHg, nabız 104/dk idi. Hastanın laboratuvar 
parametrelerinde Hb: 12.7 g/dL, Hct: % 37, WBC: 8.900 K/uL, PLT: 177000 K/uL, sedim: 

57, CRP: 24 mg/dL, Glukoz: 255 mg/dL, Üre: 28 mg/dL, Kreatinin: 1.2 mg/dL, AST: 57 U/L, 
ALT: 34 U/L, LDH: 574 U/L, Albümin: 2.3 gr/dL, Kalsiyum: 7.2 mg/dL saptandı. 
Hipertansiyon etiyolojisine yönelik yapılan 24 saatlik idrarda VMA(vanil mandelik asit), 
metanefrin, normetanefrin, adrenalin, noradrenalin, 5 HĠAA(5 Hidroksi Ġndol Asetik Asit) ve 
diğer katekoleminler normal olarak bulundu. Hastaya çekilen toraks BT‟de; solda ön 
mediasteni dolduran arkus aorta boyunca yayılım gösteren pulmoner trunkusu saran, sol 
akciğer üst lobu indentasyonu bulunan 13x7.3 cm boyutlarında lobüle kontürlü kitle lezyonu 
izlendi. Kitle paryetal perikarda sol anterolaterelde invazyon Ģeklinde tespit edildi(Resim 1, 
2). Kitleden yapılan biopsi raporu Paraganglioma olarak rapor edildi. Hastanın kitlesi 
perikarda invaze olduğu için cerrahi müdahale düĢünülmedi. Hastaya Medikal Onkoloji 
tarafından kemoterapi ve Radyasyon Onkolojisi tarafından radyoterapi önerildi.  
 

Sonuç:  
Paragangliomalar çok büyük boyutlu kitlelere dönüĢmeden bulgu vermeyebilirler. Karotis 
kommunis arter bifurkasyonu, juguler foramen, aortik ark ve retroperiton‟da görülen dev 
kitlelerde paraganglioma ayırıcı tanıda düĢünülmelidir. 
  

Anahtar Kelimeler: mediastende kitle, nefes darlığı, paraganglioma 
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Resim 1 

 
P-A akciğer grafisinde mediastende genişleme 

 

 

Resim 2 

 
Toraks BT’de solda ön mediasteni dolduran ve perikarda invaze dev kitle 
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[PB-H01] 

Bir Yabancı Cisim Yutması Mı Yoksa Batması Mı? 

  

Mustafa Ġçer, Yılmaz Zengin, Recep Dursun, Ercan Gündüz, Ferhat Çağıran 

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Diyarbakır 
  

GiriĢ:  
Yabancı cisim yutma, çocukluk çağında sık karĢılaĢılan bir durumdur. Sıklıkla 1-3 yaĢ 
arasında olur. Yutulan maddelerin çoğunluğu, hiçbir soruna neden olmadan dıĢkı yoluyla 
atılır. Özofagusta yer alan cisimlerin acilen çıkarılması gerekir. Yabancı cisim sindirim 
kanalının daha aĢağı bir seviyesinde yer alıyorsa, pil veya keskin kenarlı bir cisim değilse ve 
tıkanıklığa yol açmamıĢsa klinik ve radyolojik olarak takip edilmesi önerilir. Yabancı cisim 
aspirasyonunda tanı hikaye, klinik ve radyolojik bulgularla konur. Yabancı cisim batmaları 
vücut hareketleri ile birlikte cilt altında yer değiĢtirebilirler. Biz bu çalıĢmada yabancı cisim 
yutması olarak takip edilen ancak cilt altında yabancı cisim saptanan bir olguyu sunduk.  
Olgu:  

Acil servise 1 yaĢında kız hasta ailesi tarafından 12 gün önce iğne yutma Ģikayetiyle getirildi. 
DıĢ merkezde günlük akciğer grafisi ve ayakta direk batın grafisi(ADBG) çekilerek takip 
edilmiĢ. AteĢ öksürük Ģikayetleri olunca yabancı cisim aspirasyonu ön tanısıyla acil 
servisimize sevk edilmiĢti. Fizik muayenesinde genel durumu orta, Ģuuru açık, koopere kan 
basıncı 110/80 mmHg, nabız 115 atım/dk, ateĢ 38,8⁰C, farinks ve tonsiller hiperemik, göğüs 
sol ön yüzde 4. ve 5. interkostal aralıkta palpasyonla hissedilen 3cm uzunluğunda iğne ile 
uyumlu yabancı cisim mevcuttu. On iki gün önce çekilen akciğer ve ADBG grafilerinde iğne 
ksifoid altında görüntülenmiĢ(Resim1) iken son çekilen grafisinde ise iğne göğüs sol ön yüzde 
4. ve 5. interkostal aralıkta görüntülendi(Resim2). Hastada iğne batmasına bağlı cilt altı 
yabancı cisim migrasyonu düĢünüldü. Yabancı cisim lokal anestezi eĢliğinde çıkarıldı. 
Antibiyotik, analjezik ve günlük pansuman önerilerek taburcu edildi. 
Sonuç:  
Acil servise yabancı cisim aspirasyonu Ģikayeti ile baĢvuran olgularda iyi bir anamnez, fizik 
muayene ve radyolojik görüntülemeyi içeren değerlendirmenin yapılması erken tanı, tedavi ve 
komplikasyonların önlenmesi için son derece önemlidir. 
  

Anahtar Kelimeler: Yabancı cisim, yutma, batma, fizik muayene 

 

 
Resim 1 

 
Hastanın ilk PA akciğer grafisi 
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Resim 2 

 
Hastanın son PA akciğer grafisi 
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[PB-H02] 

Göztaşı Yalanması ile Oluşan Bakır Toksisitesi 
  

Ali Vefa Sayraç1, Umut Cengiz Çakır1
, Mehmet Nuri Bozdemir

1, Mustafa KeĢaplı1
, Kamil 

Can Akyol
1, Faruk Güngör1, Özcan Cengiz2

 
1Antalya Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Antalya 
2Antalya Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Çocuk Hastalıkları Kliniği, Antalya 

  

GiriĢ: Genellikle göztaĢı olarak bilinen bakır sülfat, sülfürik asit ile bakır oksiti muamele 
etmek suretiyle oluĢturulan bir tuzdur. Bu beĢ su molekülü [CuSO4 5H2O] içeren parlak mavi 
kristaller oluĢturur. BaĢlıca pestisit, germisit, gıda ve toprak katkı maddesi olarak tarımsal 
amaçlı kullanılır. Tıbbi amaçlı fungisit, bakterisit ve lokal olarak uygulandığında büzücü 
olarak kullanılabilir. Ayrıca fosfor maruziyetinde mide ve topikal tedavide kullanılmıĢtır. 
Zehirlenme vakaları ağırlıklı olarak intihar amaçlı olsa da yanlıĢlıkla alımlar çocuklarda 
bildirilmiĢtir. Bu olguda amacımız çocukta göztaĢı yalaması ile bakır intoksikasyonu 
geliĢebildiğini belirtmektir. 
Olgu: 2 yaĢında erkek çocuk acil servise 3-4 kez mavi renkli kusma Ģikâyeti ile getirildi. 
Aileden alınan hikâyede göztaĢı diye bilinen bakır sülfat kristalini yaladığı ancak içmediği 
öğrenildi. Olaydan 1-2 saat sonra kusmaya baĢlamıĢtı. Fizik muayenesinde dilde mavi renk 
dıĢında özellik tespit edilmedi. Serum bakır düzeyi 163 μg/dl (normal limitler 70-140 μg/dl) 
tespit edilen hasta çocuk hastalıkları servisine yatırıldı. 6. gün serum bakır seviyesi ise 132 
μg/dl‟ye geriledi. 
Sonuç: Bakır zehirlenmesi klinik özellikleri farklı organ sistemlerinin fonksiyon bozukluğu 
ile sonuçlanan çeĢitli mekanizmaların bir sonucudur. Oral alımından sonra, bakır içeren 
maddeler gastrointestinal epitelde hemen tahriĢ ve erozyona neden olurlar. Bakır sülfat 
zehirlenmesi klinik belirtileri arasında; eroziv gastropati, intravasküler hemoliz, 

methemoglobinemi, hepatit, akut böbrek hasarı ve rabdomiyoliz vardır. Birçok yayında toksik 
etkilerin ortaya çıkması için en az 1 gr. bakırın ağız yoluyla alınması gerektiği rapor 
edilmiĢtir. Bakır zehirlenmesinde tedavinin temelini destek tedavisi oluĢturmaktadır. ġelatör 
ajanların kullanımı tartıĢmalı olsa da ülkemiz zehir danıĢma merkezi tarafından 
önerilmektedir. 
  

Anahtar Kelimeler: Bakır toksisitesi, göztaşı, mavi renkli dil 
 

 
göztaşı 
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[PB-H03] 

Laringeal Yabancı Cisim: Olgu Sunumu 

  

Halil Doğan, Doğaç Niyazi Özüçelik, Görkem Oruç, Nursel Kaya, IĢık Melike TaĢ 

Bakırköy Dr Sadi Konuk EAH Acıl Tıp Kliniği Ġstanbul 
  

GiriĢ: Hava yolu pasajını en sık daraltan sebepler endojen sebeplerdir. Bunlar arasında vokal 
kordlarda malign ve benign lezyonlar, larenks ödemi sayılabilir. Daha nadir olarak da 
larenkste yabancı cisimler sayılabilir (kemik, kılçık, iğne vb). Acil servise solunum sıkıntısı 
ve çamaĢır mandalı yayı yutma Ģikayeti ile baĢvuran olguyu sunarak yabancı cisim yutma 
vakalarına yaklaĢımı literatür eĢliğinde tartıĢtık. 
Olgu: 9 yaĢında kız çocuğu, acil servise solunum sıkıntısı ve çamaĢır mandalı yayı yutma 
Ģikayeti ile baĢvurdu. YaklaĢık bir saat önce çamaĢır mandalı teli yuttuğu hastanın kendi 
tarafından belirtildi.Fizik muaynede; Genel durumu iyi, oryante, koopere, Kan basıncı 110/70 
mmHg, nabız 90/dkika, solunum sayısı 15/dakika, oksijen satürasyonu %98 (oda 
havasında)idi. Solunum sesleri doğal her, iki hemitoraks solunuma eĢit katılıyor, KIarın 
muaynesi doğal. Diğer sistem muayene bulguları doğaldı. Hastanın laboratuar bulgularında 
tam kan, hemogram, kan gazında geliĢ değerlerleri normal sınırlar içerisinde idi.Hastaya 
çekilen yan servikal grafide, epiglot seviyesinde yabancı cisim tespit edildi(Resim:1). Ġndirekt 
flexible fiberoptik laringoskop: sol aryepiglottik plikada çamaĢır mandalı yayı izlendi. 
Hastaya lokal anestezi yapılarak öğürme refleksi baskılandı, indirekt flexible fiberoptik 
laringoskop ile sol nasal kaviteden girilip, larenkse kadar inildi. Transoral yol ile 90 derece 

eğik klemp ile yabancı cisime yaklaĢtırıldı. Yabancı cisim çıkartıldı, olası larengeal ödem 
amaçlı hasta yatırılarak yakın takibe alındı, oral alım stoplandı, profilaktik antibiyıoterapi 
baĢlandı, 8 saatlik yakın gözlemde Ģikayeti olmayan hasta Ģifa ile taburcu edildi. 

 

Sonuç: Larenkste yabancı cisimler özellikle çocuk yaĢ gurubunda önemli solunum sıkıntısı 
nedenlerindendir. Ġndirekt flexible fiberoptik laringoskop kullanılarak yabancı cisimler 
çıkarılabilir. 
  

Anahtar Kelimeler: Yabancı Cisim, hava yolu, laringoskop 
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Resim 1 

 
Yan servikal grafide, epiglot seviyesinde yabancı cisim 
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[PB-H04] 

Kardiyopulmoner Resüsitasyon Komplikasyonu Olarak Gelişen Pnömotoraks Olgusu 

  

Mustafa ġahan, Koca ÇalıĢkan, Ali KarakuĢ, Mehmet Duru 

Mustafa Kemal Üniversitesi Acil Tıp A.D. / HATAY 

  

GiriĢ: CPR yapılan hastalarda göğüs basısına bağlı olarak sternum ve kosta kırıkları sık 
görülmektedir. Bunlara bağlı olarak; miyokard kontüzyonu, hemorajik perakardiyal efüzyon, 
pnömotoraks, hemotoraks, pulmoner kontuzyon, dalak veya karaciğer laserasyonları 
görülebilmektedir. Uygun teknikte CPR yapılması bu komplikasyonları azaltılabilir.  
Olgu: Öküsünde hastalık yada ilaç kullanım öyküsü olmayan 48 yaĢında erkek hasta göğüs 
ağrısı sonrası bilinç kaybı ile il Devlet Hasatanesine götürülmüĢ. Arrest olduğu görülüp 
resüsitasyon baĢlatılmıĢ. Resusitasyon baĢarılı olup hastanın kalp aktivitesi oluĢunca, hasta 
hastanemiz Acil Servisine sevk edilmiĢ.  
Hasta Acil Serviste görüldüğünde Entübe edilmiĢ ve ambu maske ile solutuluyordu. Nabız: 
140 ritmik, TA: 130/80, GKS: 3 idi. Her iki akciğerde solunum sesleri derinden geliyor, 
bilateral cilt altı amfizem mevcut idi. Kalp sesleri ritmik taĢikardik ek ses üfürüm yoktu. 
Toraks üzerinde defibrilasyona ait hiperemi mevcut, diğer sistem muayenelerinde özellik 
yoktu. Bulgular: EKG: sinüs taĢikardisi, V2-6 derivasyonlarda ST elevasyonu vardı. EKO: 
Sistolik fonksiyonlar azalmıĢ, septum ve apeks hipokinetik idi.  
Klinik seyir: Vital bulguları stabil sereden, ancak bilateral torakal bölgede cilt altı amfizem 

olan ve GKS: 3 olan hastaya kraniyal ve toraks BT çekildi. Bilateral pnömotoraks 
saptandı(Resim-1, Resim-2). Toraks tüp hazırlığı ve korener anjiografi hazırlığı yapıldı 
Hastanın Acil Serviste bilateral göğüs tüpleri takılıp Anjiyografi labaratuarına nakli 

gerçekleĢtirildi. Anjiyografide LAD D2 sonrası tam tıkalı ve diğer korener arterlerde darlıklar 
mevcuttu. Bolon ve stent iĢlemi ile tam açıklık sağlandı. 4. gününde ekstübasyonu sağlandı 4. 
ve 5. günlerinde tüp torakostomileri sırayla çekildi. Ek bir komplikasyon geliĢmeyen hasta 
tedavisi düzenlenerek 9. gününde Ģifa ile taburcu edildi. 
Sonuç: Yapılan CPR‟a bağlı mekanik komplikasyonlar akılda bulundurulmalı ve hızlı tedavi 
edilmelidir. Bu komplikasyonlar CPR‟a yanıt alınmasını engellerler ve yanıt sonrasıda 
tekrarlayan arrestler sık görülmektedir. Ayrıca hipoksemiye ve kollapsa sebep olarak primer 
hastalığın prognozuna olumsuz katkıları vardır. 
  

Anahtar Kelimeler: Resusitasyon, Pnemotoraks, Göğüs Tüpü 
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Resim-1 
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Resim-2 
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[PB-H05] 

Kafa Travmasına Bağlı Fasiyal Paralizi: Olgu sunumu 

  

Recep Dursun, Yılmaz Zengin, Mustafa Ġçer, Ercan Gündüz, Hasan Mansur Durgun, 
Abdullah ġen 

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Diyarbakır 
  

GiriĢ:  
Kafa travması geçiren hastaların %22'sini temporal kemik kırıkları oluĢturmaktadır. Temporal 
kemik kırıkları travma Ģiddeti ancak çok fazla olursa görülür. Temporal kemik fraktürlerinde; 
aurikuler, retroaurikuler bölgede yumuĢaklık, ĢiĢlik, ekimoz(Battle arazı), hemotimpanium, 
otore ve periferik fasiyal paralizi görülebilir. Kafa travmasına bağlı fasiyal paralizi geliĢme 
oranı %2-3 olarak bulunmuĢtur. Travmatik fasial paralizinin erken tanı ve tedavisi prognozu 
olumlu yönde etkiler. Bu çalıĢma ile kafa travmasına bağlı geliĢen bir fasiyal paralizi 

olgusunu sunmayı amaçladık  
Olgu:  

Yüksekten düĢme nedeniyle 112 ekibi tarafından acil servisimize getirilen 8 yaĢında erkek 
hastanın fizik muayenesinde genel durum iyi, Ģuur açık, koopere, oryante, Glasgow koma 
skoru 15, TA:120/80mmHg, nabız:80atım/dk, yüzün sol tarafında asimetri ve ağız köĢesinde 
sağa kayma mevcut idi( Resim 1). Hastanın çekilen kraniyal tomografisinde sol temporal 
kemikte mastoid parçasına uzanım gösteren fraktür hattı mevcuttu. Diğer sistemlerde ek 
patoloji saptanmayan hasta kulak burun boğaz bölümü ile konsülte edilerek yatırıldı. Hastaya 
parenteral antibiyotik, analjezik, streoid ve lokal göz pomadları baĢlandı. Takibinin 3. 
gününde kısmi Ģifa ile taburcu edildi.  
Sonuç:  
Kafa travmalı hastalarda özellikle temporal kemik fraktürlerinde akut veya geç dönemde 
fasial paralizi oluĢabilmektedir. Acil servise gelen travma hastalarında genel bir sistemik 
muayeneden sonra; kafa travması olan olgularda Ģuur durumu, kraniyal sinirler ve motor 
sistemin muayenesi ayrıntılı olarak yapılmalıdır. Fizik muayenede aurikuler, retroaurikuler 

bölgede yumuĢaklık, ĢiĢlik, ekimoz (Battle arazı), hemotimpanium, otore ve periferik fasiyal 
paralizi olması Temporal kemik travmasını düĢündürmelidir. Akut ve tam fasial sinir motor 
kayıplarında yazarların çoğu erken cerrahi tedavi önermektedir. Bizim hastamızda geldiği 
andan itibaren fasial paralizi mevcuttu, fakat bu hastaya cerrahi yapılmadı. Travmatik fasial 
paralizi saptanan durumlarda altta yatan patoloji erken dönemde saptanarak erken tedavisine 
baĢlamak prognozu olumlu yönde etkiler. 
  

Anahtar Kelimeler: kafa travması, travmatik fasial paralizi, temporal fraktür 
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resim 1 

 
solda fasiyal asimetri 
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[PB-H06] 

Elektrik Çarpmasına Bağlı Ventriküler Taşikardi: Olgu Sunumu 

  

Ercan Gündüz, Mustafa Ġçer, Recep Dursun, Yılmaz Zengin, Hasan Mansur Durgun 

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Diyarbakır 
  

GiriĢ:  
Elektrik çarpmaları(EÇ) insan yaĢamını etkileyen en önemli yaralanmalardandır. 
Yaralanmanın Ģiddeti elektrik akımının yoğunluğuna, vücutta meydana geldiği bölgeye, akım 
gücünün vücutla temas süresine ve temas yüzeyinin direncine bağlıdır. EÇ sonrası 
elektrokardiyografide(EKG) ani baĢlangıçlı belirgin ST segment yükselmesi, ritim 
düzensizlikleri, ekokardiyografide sol ventrikül duvar hareket bozuklukları (hipokinezi, 
akinezi) ve kardiyak enzim yükseklikleri miyokardiyal etkilenmeyi gösteren değiĢikliklerdir. 
Morbidite ve mortalite oranları elektriksel akım türlerine ve temas bölgelerine göre 
değiĢmektedir. Ventriküler fibrilasyon, asistoli veya solunum durması nedeniyle ani ölümler 
geliĢmektedir. Biz bu çalıĢmada elektrik çarpmasına bağlı ventriküler taĢikardi ve sonrası 
kardiak arrest geliĢen olguyu sunmayı amaçladık. 
 

Olgu:  

Acil servise elektrik çarpması nedeniyle yakınları tarafından getirilen 16 yaĢında erkek 
hastanın anamnezinde banyoda elektrikli Ģofbenle duĢ alırken baygın bir Ģekilde bulunulduğu 
öğrenildi. Fizik muayenesinde genel durum kötü, bilinç kapalı, GKS: 8, her iki ayak 
parmaklarında elektrik giriĢ-çıkıĢ deliği ile uyumlu lezyonlar mevcuttu. Hastanın çekilen ilk 
EKG‟sinde ventriküler taĢikardi tespit edildi ( Resim 1). EKG değerlendirmesi yapılırken 
arrest olan hasta entübe edilerek resüsitasyona baĢlandı. YaklaĢık 10 dakikada sinüs ritmine 
dönderildi( Resim 2). Laboratuvar bulgularında; Glukoz: 221 mg/dL, AST: 91 U/L(10-35), 

ALT: 123 U/L (10-40), LDH: 434 U/L (125-243), CK: 351 U/L (0-65), CK-MB:21,8 ng/mL 

(0,6-6,3), Troponin I:1,82 ng/mL (0-0,04) tespit edilen hasta elektrik çarpmasına bağlı 
kardiyak etkilenme sebebiyle kardiyoloji yoğun bakıma yatırıldı. 
 

Sonuç:  
EÇ, basit bir yaralanmadan hayatı tehdit edici çoklu organ yaralanmasına kadar geniĢ 
yelpazeli toplumsal bir sorundur. EÇ nedeniyle acil servise baĢvuran Ģuuru kapalı hastalarda 
ani ölüme yol açan ventriküler fibrilasyon, ventriküler taĢikardi ve asistoli gibi durumlar 
hızlıca araĢtırılıp erken müdahale edilmelidir. 
  

Anahtar Kelimeler: Elektrik çarpması, kardiyak etkilenme, ventriküler taĢikardi 
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Resim 1 

 
Hastanın ilk başvuru elektrokardiografisi: ventriküler taşikardi 
 

 

Resim 2 

 
Hastanın resüsitasyon sonrası elektrokardiografisi: sinüs ritmi 
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[PB-H07] 

Özofagusta Bir Yabancı Cisim: Disk Pil Yutma Olgu Sunumu 

  

Mustafa Ġçer1, Ercan Gündüz1, Yılmaz Zengin1
, Recep Dursun

1
, Ahmet Erbey

2
 

1Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Diyarbakır 
2Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahi Ana Bilim Dalı, Diyarbakır 
  

GiriĢ:  
GeliĢen teknoloji ile birlikte günlük hayatımızda alkalen pil kullanımı artmasına bağlı 
çocuklarda pil yutma oranları da artmıĢtır. Bazı yayınlarda yabancı cisim yutmada alkalen 
piller, madeni paralardan sonra ikinci sırada gelmektedir. Disk Ģeklindeki bu pillerin çapları 8 
mm ile 28 mm arasında değiĢmektedir. Çoğu olguda komplikasyon görülmez. Ancak 
özefagusta takılıp kalanlar ciddi komplikasyonlara neden olabilir. Bu çalıĢmada, acil servise 
alkalen disk pil yutma Ģikayeti ile baĢvuran bir olguyu sunduk. 
Olgu:  

Acil servise 1 yaĢında erkek hasta ailesi tarafından 2 saat önce pil yutma Ģüphesi ile ağız 
sekresyonlarında artma nedeniyle getirildi. Fizik muayenesinde genel durumu orta, Ģuuru 
açık, koopere, tansiyon arteryel: 120/80 mmHg, nabız: 115 atım/dk idi. PA Akciğer grafisinde 
özofagus birinci darlıkta yuvarlak opasite izlendi(Resim1). Acil Ģartlarda yapılan 
özofagoskopi ile 20 mm çaplı bir disk pil çıkarıldı. Özofagus birinci darlıkta hafif hiperemi ve 
erozyon olduğu görüldü. Oral alımı stoplandı. Özofagus pasaj grafisinde radyoopak madde 
ekstravazasyon tespit edilemeyen hastanın oral alımı açıldı. Takiplerinde genel durumu stabil 

olan hasta antibiyotik tedavisi ile taburcu edildi.  

Sonuç:  
Yutulan disk pillerin özofagusta takılması halinde özofagus perforasyonu, trakeaözofageal 
fistül, özofagus darlığı, mediastinit, kord paralizisi, trakeal stenoz gibi ciddi komplikasyonlara 

neden olabileceği ve acilen endoskopik giriĢim yapılarak pilin çıkarılması gerektiği 
bilinmelidir. 

  

Anahtar Kelimeler: özofagusta yabancı cisim, disk pil yutma, özofagoskopi 
 

 
Resim 1 

 
PA Akciğer grafisinde özofagus birinci darlıkta yuvarlak opasite 
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[PB-H08] 

Periyodik Paralizi 

  

Mustafa Emin Çanakçı, Engin Özakın, Nurdan Acar, Filiz Baloğlu Kaya, Arif Alper Çevik, 
Mine GülĢin, Serkan Doğan 

Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, EskiĢehir 
  

GiriĢ:  
Hipokalemik periyodik paralizi nadir görülür. Periyodik olarak kas güçsüzlüğü veya paralizi 
ile seyreden bir hastalıktır. Etyolojide idopatik olabildiği gibi, tirotoksikoz, Andersen 
sendromu ve renal tübüler asidoz görülür. Yüksek doz insülin kullanımı sonrası ortaya çıkan 
hipokalemik peryodik paralizisi olgusu sunulmuĢtur.  
 

Olgu:  

32 yaĢında erkek hasta 2 gündür devam eden bacaklarda güçsüzlük ve ağrı Ģikayetleri ile acil 
servise baĢvurdu. Son 1 yıl içinde 3 kez, kendiliğinden gerileyen benzer Ģikayeti olmuĢ. 
ÖzgeçmiĢinde Tip 1 DM tanısı olduğu ve 72 ünite insülin (lantus) kullandığı öğrenildi. Fizik 
muayenesinde vital bulguları normal sınırlar içinde idi. Cildi kuru, soluk, her iki alt ekstremite 
motor kuvvet muayenesinde kas güçsüzlüğü saptandı (2/5). Bilateral patellar ve aĢil derin 

tendon refleksleri alınamıyordu. Diğer sistem muayenelerinde anormal bulgu saptanmadı. 
Elektrokardiyogramı normal sinüs ritminde, 90 atım/dakika, V1-V5 arasında U dalgası vardı. 
Laboratuvar bulgularında; potasyum düzeyi 2.23 mg/dl saptanması üzerine hastada 

hipopotasemiye bağlı periyodik paralizi durumu düĢünülerek hastaya 40 mEq/L‟den potayum 
replasmanı baĢlandı. Hastanın Ģikayetlerinin ve potasyum düĢüklüğünün kullandığı yüksek 
doza (72 ünite) bağlı olduğu düĢünüldü ve iç hastalıkları endokrinoloji bölümüne devredildi. 
Hasta endokrinoloji bölümünde yatıĢında potasyum düzeyi normal sınırlara ulaĢtıktan sonra 
ek bir durum da saptanmaması üzerine hipopotasemiye bağlı periyodik paralizi tanısı ile 
taburcu edilmiĢtir.  
 

Sonuç:  
Acil servise güçsüzlük ve paralizi ile gelen hastalarda periyodik paralizi durumu özellikle 
diyabetik hastalarda, diüretik kullananlarda akılda tutulmalı ve serebrovasküler olaylar, 
torakolomber diskopatiler gibi olası nedenler dıĢlanmalıdır. 
  

Anahtar Kelimeler: hipokalemi, periyodik paralizi, potasyum 
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[PB-H09] 

Appendiks Vermiformisin Karsinoma İn Situ Komponentli Müsinöz Kistadenomuna 
Bağlı Mukoseli: Görüntülemenin Önemi 
  

Zülfü Bayhan1
, Faik Yaylak

1, AyĢe Nur Değer3
, Akile Zengin

1
, Ahmet Tuğrul Zeytin2

, 

Mustafa Cem Algın1
 

1Dumlupınar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı 
2Dumlupınar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı 
3Dumlupınar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı 
  

GiriĢ: Akut apandisit acil serviste akut karın ağrısı ile baĢvuran hastalar arasında en sık 
görülen nedenlerden biridir. SıradıĢı yada atipik bulgularla gelen hastalarda karsinoidler, 
tümörler yada apandiks mukoseli gibi durumların klinik yönetimi için detaylı bir klinik ve 
cerrahi değerlendirme gereklidir. Bu da bazı hastalarda Ultrason ve BT gibi görüntüleme 
yöntemlerinin etkin kullanımıyla mümkündür. 
Olgu: 36 yaĢında kadın hasta sağ alt kadran ağrısı, iĢtahsızlık ve minimal lökositoz nedeniyle 
acil servisimizde değerlendirildi. ġüpheli bulgular nedeniyle Ġ.V kontrastlı abdominopelvik 
BT tetkiki yapıldı. BT‟de apandiks duvarı kalın, çapı artmıĢ ve lümenin mukoid materyalle 
dolu olduğu izlendi. Periçekal kirlenmeyle birlikte çekal duvar kalınlaĢması? olduğu 
değerlendirildi. Apandiks mukoseli nedeniyle açık apandektomi planlanan hastaya genel 

anestezi altında sağ paramedian insizyonla laparatomi yapıldı. Eksplorasyonda apandiks 
duvarı enflame ve ödemliydi. Apandiks tabanına kadar uzanan ve çekum ile ayrılması imkanı 
olmayan tümöral kalınlaĢma izlendi. Sağ hemikolektomiyle tedavi edilen hastanın 
postoperatif sorunu olmadı. Patoloji sonucu karsinoma in situ komponent içeren müsinöz 
kistadenom olarak rapor edildi. Hasta medikal ve cerrahi takibe alındı. 
Sonuç: Sağ alt kadran ağrılarında akut apandisit mutlaka düĢünülmelidir. ġüpheli durumlarda 
muhtemel bir tümör ya da mukosele bağlı peritonitis karsinomatoza ya da pseudomiksoma 
peritonei gibi komplikasyonları önlemek ve azaltmak için özellikle Ġ.V kontrastlı 
abdominopelvik BT baĢta olmak üzere görüntüleme yöntemlerini etkin olarak kullanmak 

gereklidir. Ayrıca özellikle kadınlarda ayırıcı tanıda görüntüleme yöntemlerinin faydalı 
olduğu unutulmamalıdır. 
  

Anahtar Kelimeler: Apandiks vermiformis, Mukosel, Müsinöz kistadenom, Müsinöz 
kistadenokarsinom 
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[PB-H10] 

Primer İleum Volvulusu 

  

Vermi Değerli1, Ġbrahim Atasoy2, Özgür Duran1
, Mustafa Küçük1, Süha Serin1, Ġsmet Parlak1

 
1izmir Bozyaka Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Ġzmir 
2izmir Bozyaka Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Ġzmir 
  

GiriĢ:  

Ġnce barsak volvulusu yetiĢkinlerde son derece nadir rastlanır. Sıklıkla predispozan bir nedene 
bağlıdır. Konuyla ilgili bilgiler literatürdeki olgu sunumları ve sınırlı sayıda hasta içeren 
çalıĢmalardan oluĢmaktadır. Türkiye literatüründe ilk olgudur. 
Olgu:  

YetmiĢ altı yaĢında erkek hasta karın ağrısı Ģikayeti ile kliniğimize baĢvurdu. Ağrısı 26 saat 
önce kolik tarzda baĢlamıĢtı. Son 6 saatdir ise devamlıydı. SoygeçmiĢ ve özgeçmiĢinde 
herhangi bir özellik yoktu. Fizik muayenesinde karın sağ alt kadranda daha belirgin olan 

peritoneal irritasyon bulguları vardı. Vital bulguları stabil olan hastanın laboratuar 
bulgularında hafif lökositoz (10800/mm3) haricinde patoloji yoktu. Ayakta direkt karın 
grafisinde alt kadranda çok sayıda ince barsak seviyesinde hava sıvı seviyesi vardı. Hasta 
mekanik ince barsak obstrüksiyonu ön tanısıyla ameliyata alındı. Ameliyatta ileuçekal 
valvden yaklaĢık 20cm proksimalden baĢlayarak yaklaĢık 60 cm lik ileal ansın nekroze 
olduğu gözlendi. Volvulusa neden olabilecek baĢka bir patolojiye rastlanmadı. Nekroze olan 
ans rezeke edildi ve ileoçekal valvin 10 cm proksimaline ileo-ileal anastomoz yapıldı. 
Ameliyat sonrası dönemde ek sorunu olmayan hasta beĢinci gün taburcu edildi. 
Sonuç:  
Ġnce barsak volvulusu genellikle yenidoğanlarda ve çocuklarda görülmektedir. Afrika ve  
Asya‟da muhtemelen lifli beslenmeye bağlı olarak daha sık rastlanmakla beraber 1,7- 5,6 

/100.000 arasında değiĢen oranlarda görüldüğü rapor edilmektedir. EriĢkinlerde son derece 
nadirdir ve sıklıkla jejunumda görülür.Olguların çoğunda divertikül, stromal tümör ve 
geçirilmiĢ operasyona bağlı bantlar gibi hazırlayıcı nedenler bulunur. Bizim olgumuzda ise 
hazırlayıcı bir neden saptanmamıĢ olup literatürden farklı olarak volvulusun terminal ileumda 
olduğu tespit edildi. Ġnce barsak volvulusunda semptom ve bulgular nonspesifiktir. Ancak 

obstrüksiyonun ilerlemesine bağlı bizim hastamızda da olduğu gibi mekanik barsak 
obstrüksiyon bulguları, barsaktaki iskemi ve ileri dönemlerde oluĢan nekroza bağlı peritoneal 
irritasyon bulguları meydana gelir. Bazı olgularda direkt grafilerde torsiyon iĢareti (whirpool 
sign) görülebilir. Literatürde batın tomografisinin %83 tanısal olduğu bildirilmektedir. 
DolaĢım bozukluğu geliĢen ve diabet gibi ek hastalığı olanlarda mortalite artar. Erken tanı ve 
tedavi mortaliteyi azaltmada en önemli faktördür. 
  

Anahtar Kelimeler: barsak tıkanıklığı, Ġleum, ileum volvulusu 
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[PB-H11] 

Dizanteri Mi? Diseksiyon Mu? 

  

Aynur Yurtseven
1
, Nihat Danlı1, Gültekin Gülbahar2, Mehtap Kaynakçı Bayram3

, Sinan 

Yıldırım4
 

1Aynur Yurtseven, Nihat Danlı, Sincan Nafiz Körez Devlet Hastanesi, Acil Tıp Kliniği 
2Gültekin Gülbahar,Sincan Nafiz Körez Devlet Hastanesi, Göğüs Cerrahi Kliniği 
3Mehtap Kaynakçı Bayram, Ağrı Devlet Hastanesi, Acil Tıp Kliniği 
4Sinan Yıldırım,Bitlis Devlet Hastanesi, Acil Tıp Kliniği 
  

GiriĢ: Primer aortoenterik fistüller; aort ile gastrointestinal sistem arasında aterosikloretik 
veya mikatik aortik anevrizmaların barsak lümenini aĢındırmasına bağlı oluĢan fistüllere 
denilmektedir. Acil servislerde açıklanamayan alt veya üst gastrointestinal sistem 
kanamalarında aortoenterik fistül akla getirilmelidir. En sık doedonuma fistülize olur. Klinikte 
hematemez, melena veya masif kanamalarda hematokezya Ģeklinde görülebilir. Bu 
olgumuzda kanlı dizanteri ile gelen, ancak aort rüptüre olarak değerlendirilen, acil 
hekimlerinin karĢılaĢabileceği nadir bir olguyu sunduk. 
Olgu: 56 yaĢında erkek hasta, bir gün önce baĢlayan kanlı ishal Ģikâyeti ile acil servisimize 

baĢvurdu. Koroner arter hastalığı ve hipertansiyon dıĢında ek hastalığı yoktu. Hastanın acil 
servisteki ilk bakısında genel durumu iyi, bilinç açık, koopere oryante, GKS:15, tansiyon 
arteriyel 150/90 mmHg, nabız:105 atım/dk, ateĢ: 38,5°C idi. Batında yaygın hassasiyet 
mevcut olup akut batın bulgusu yoktu. EKG ritmik, normal sinüs ritmi, laboratuvar 
değerlerinde WBC: 17.00 mm3, biyokimya patolojik bulgu yok, gaita yayma sonucunda amip 
trofozoidleri (entemoeba histolitica) ve her alanda lökosit ve eritrosit hâkimiyeti mevcuttu. 
Semptomatik tedavi verilen hastanın rahatlamaması üzerine yapılan detaylı batın 
muayenesinde oskültasyon esnasında periumblikal üfürüm, bilateral femoral nabızlarda 
eĢitsizlik tespit edildi. Aort anevrizması ve aorta-enterik / kolon fistül olabileceği düĢünülerek 
yapılan kolonoskopide ileoçekal bölgeden daha proksimalden gelen kanama olduğu tespit 
edildi. Çekilen Toraks tomografisinde inen aortada anevrizma, BT angioda aortdan ve 
intestinal sisteme fistül ve opak geçiĢi olduğu görüldü. Kalp damar cerrahisi kliniğine 
konsülte edilerek cerrahi planlandı. Operasyonu takiben, herhangi bir komplikasyon 
geliĢmeyen hasta, 7.ci gün taburcu edildi. 
Sonuç: Acil serviste aort rüptürü bazen farklı prezantasyonlarda görülmektedir. Kesin ve 
doğru tanı çok önemlidir. Kanlı dizanteri tespit edilen, yaĢlı ve hipertansif hastalarda, ayırıcı 
tanı çok iyi yapılmalıdır. Kanlı ishalin ayırıcı tanısında yer alan aorto-intestinal fistüller daima 
akılda tutulmalıdır. 
  

Anahtar Kelimeler: Acil servis, Aort rüptüre, kanlı dizanteri 
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[PB-H12] 

İnek Tepmesine Bağlı Tek Taraflı IV. Derece Renal Travma: Olgu Sunumu 

  

Yılmaz Zengin, Recep Dursun, Mustafa Ġçer, Ercan Gündüz, Mustafa Ekinci 
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Diyarbakır 
  

GiriĢ:  
 

Böbrek travmaları, tüm travma baĢvurularının %3‟ünü, batın travmalarının ise %10‟u 
oluĢturur. Künt veya penetran etkenlere bağlı ortaya çıkabilir. Künt renal travmaların yaklaĢık 
yarısının nedenini trafik kazaları oluĢturur. Lokalizasyonları sebebiyle nadir olmalarına 
rağmen böbrek eksternal bir kuvvete bağlı yaralanma ihtimali en yüksek genito-üriner 
organdır. Literatürde, böbrek travması oluĢum mekanizmaları ve semptomlarına ait yeterli 
bilgi olmasına rağmen, konservatif yaklaĢım ve sonuçlarına yönelik veriler oldukça kısıtlıdır. 
Biz bu çalıĢmada inek tepmesi sonucu oluĢan izole tek taraflı derece IV renal travmalı hastayı 
sunmaktayız. 
 

Olgu:  

 

Ġnek tepmesi sonucu acil servise baĢvuran 65 yaĢındaki bayan hastanın fizik muayenesinde 
kan basıncı 120/70 mmHg, nabız 96 /dakika, solunum sayısı 16 /dakika ve saturasyon değeri 
%96, Glasgow Koma Skalası(GKS) 15, sol kostavertebral bölgesinde ağrı ve hassasiyet 
dıĢında diğer sistemler doğal olarak değerlendirildi. Yapılan ilk ultrasonografik 
değerlendirmede sol böbrek kontüründe silinme ve renal alanda ödem-sıvı ile uyumlu 
değiĢiklikler izlenmesi üzerine çekilen batın tomografisinde (BT) sol böbrek üst polde ve orta 
zonda hilusa uzanan,korteksi boylu boyunca kat eden hipodens laserasyon -kontüzyon ile 
uyumlu olabilecek alanlar ve perirenal alanda yaklaĢık 26 mm ulaĢan hematom alanı 
mevcuttu( Resim 1). Hastanın hemodinamisinin stabil olması, makroskopik hematürisinin 
olmaması ve takip hematokrit düzeyinde değiĢikliğin olmaması sebebiyle ürolojik açıdan 
konservatif olarak yakın izlenmesine karar verilerek IV. derece renal travma tanısıyla 
yatırıldı. Durumu stabil olarak seyreden hasta bir hafta sonra taburcu edildi. 
 

Sonuç:  
Kostovertebral bölgenin künt travmalarında mutlaka renal travma akılda tutulmalıdır. 
Hastanın hemodinamisinin stabil olması ve makroskopik hematürisinin olmaması renal 
travmayı dıĢlamaz. Bu tür hastlarda radyolojik inceleme yapılmalıdır. Ġzole tek taraflı böbrek 
hasarı olan hastalarda erken cerrahi tedavi hemodinamik olarak stabil olmayanlar dıĢında 
nadiren endikedir. Olgumuzun konservatif olarak baĢarılı bir Ģekilde tedavi edilmesi uygun 
seçilmiĢ yüksek dereceli renal travmalı hastaların konservatif olarak yönetilebileceğini 
göstermektedir. 
  

Anahtar Kelimeler: Ġnek tepmesi, renal, travma 
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Resim 1 

 
Hastanın batın tomografi görüntüsü( IV. derece renal travma) 
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[PB-H13] 

Başdönmesi ile Gelen Aort Disseksiyonu 

  

Sinan Karacabey, Mesut Zorlu, Erkman Sanrı, Mehmet Tatlı, Sıtkı Sarper Sağlam, Özlem 
Güneysel 
Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Ġstanbul 
  

GiriĢ: Aort diseksiyonu acil servislerde tanı konulmadığı takdirde ölümcül olabilecek bir 
durumdur. Aortun media tabakasının uzun aksı boyunca intima tabakasından ayrılması olarak 
tanımlanan aort diseksiyonu yüksek mortalite ve morbidite ile seyreden, hızlı tanı ve tedavi 
gerektiren gerçek kardiyovasküler acildir. Klasik olarak yırtılır Ģekilde göğüs, sırt veya karın 
ağrısı ile prezente olmaktadır. Ancak hastaların %5-15‟inde ağrısız olarak karĢımıza 
gelebilmektedir. BaĢ dönmesi Ģikâyetiyle baĢvuran bir olgu daha önce bildirilmiĢtir. Bu 
olguda ağrısız, baĢ dönmesi Ģikâyetiyle baĢvuran ve aort diseksiyonu tanısı alan bir hasta 
tartıĢılmaktadır. 
Olgu: 59 yaĢında erkek acil servise 112 tarafından baĢ dönmesi, soğuk terleme yakınmasıyla 
getirildi. Vital bulguları TA: 84/51 mm/Hg, Solunum Sayısı: 16/dk, AteĢ: 36.4˚C KTA:73/dk, 
kan Ģekeri: 111 mg/dl. Öyküsünde baĢvurudan yarım saat önce ani baĢ dönmesi atakları 
baĢladığını yürümekte güçlük çektiği, olduğu yere yığıldığı ve ambulansa haber verildiğini 
belirtiyor. ÖzgeçmiĢinde vertigo hastası olduğu ancak 6 aydır medikal tedavi almadığı 
öğrenildi. Hastanın yapılan fizik muayenesinde cilt nemli, soğuk saptandı; yapılan rektal 
tuĢede normal gaita tespit edildi; nörolojik muayenede dismetri, nistagmus, disdiadokokinezi 

saptanmadı, dört ekstremitede kuvvet kaybı tespit edilmedi. Periferik nabız muayenesinde sol 
femoral nabız alınamadı. Çekilen EKG‟si normal sinüs ritmindeydi. Yapılan tetkiklerinde 
Hg:15,3 g/dl hct:43% bakılan biyokimyasal parametreleri normal olarak bulundu. Hastada 
nabız muayenesinde sağ femoral nabzı normal olmasına karĢın sol femoral nabzında azalma 
tespit edilmesi üzerine çekilen torakoabdominal BT görüntülemesinde Stanford Tip C aort 
diseksiyonu tespit edildi. Kalp ve Damar Cerrahisi ile konsülte edilen hasta operasyona alındı. 
Post-op yedinci günde hasta hiçbir komplikasyon geliĢmeden taburcu edildi.  
Sonuç: Aort diseksiyonu ani baĢlangıçlı ve Ģiddetli ağrı ile karakterize olsa da çok değiĢik 
Ģekillerde prezente olabilmektedir. Hastamızda baĢ dönmesi ve halsizlik dıĢında ek bir Ģikâyet 
olmamasına rağmen klinik Ģüphe üzerine yapılan detaylı fizik muayenede ve BT 
incelemesinde diseksiyon tespit edildi. BaĢ dönmesi benign bir Ģikâyet olmakla beraber bazen 

ciddi ve ölümcül rahatsızlıkların habercisi olabileceği akılda tutulmalıdır. 
  

Anahtar Kelimeler: aort diseksiyonu, baĢ dönmesi, vertigo 
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[PB-H14] 

Acil Serviste Tanı Alan Derin Boyun Enfeksiyonu 

  

Nezihat Rana DiĢel1
, Kaan Poyraz

1, Süheyla Kömür2
, Behice Kurtaran

2, Zeynep Kekeç1
 

1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD 
2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları AD 

  

GiriĢ: Acil serviste inspeksiyon her klinikte olduğundan biraz daha önemlidir. Çünkü biz acil 

hekimleri kötü hastayı solunum paterninden, yüz ifadesinden ya da renginden ayırmakla 
övünebiliriz. Ama bazen de hasta yoğunluğu nedeniyle Ģikayet ve inspeksiyon bulgularına 
göre yeĢil alan hastası olarak triyaj yaparak, görünenden daha ciddi olan durumları 
atlayabiliriz. Bu yazıda acil serviste fizik muayenenin önemini gösteren bir olgudan 
bahsedilmektedir.  

Olgu: Acil servise boyun ağrısı ve boyunda kızarıklık Ģikayeti ile baĢvuran 40 yaĢındaki erkek 
hastanın ilk bakısında sağda enseden baĢlayıp boyun ön yüzüne uzanan eritem mevcuttu. 38,2 
oC olan ateĢi dıĢında vital bulguları normaldi. Hastanın boynu palpe edildiğinde ciltaltı 
amfizemi olduğu görüldü. Öyküsünde sigara kullanımı ve öksürme Ģikayeti de olan hastanın 
sağ AC seslerinde düĢük frekanslı raller ile ronkusun olduğu görüldü. Hastanın öyküsü 
derinleĢtirildiğinde geçmeyen boyun ağrısı için boynuna birkaç kez bilmediği bir ilaç 
karıĢımının enjekte edildiği öğrenildi. Görüntüleme sonucu derin boyun enfeksiyonu ve absesi 
tanısı alan hasta antibiyoterapi ve cerrahi drenaj için Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği‟nce 
yatırıldı.  
Sonuç: Ayaktan geniĢ spektrumlu antibiyotik ve antienflamatuvar reçete edilerek taburcu 
edilebilecek bir hasta olarak düĢünülen bu olgu, ayrıntılı fizik muayene yapılmamıĢ olsaydı 
atlanabilirdi. Bu olgu genel fizik muayenenin önemini göstermekte ve triyaj aĢamasında da 
fizik muayene gerekebileceğini düĢündürmektedir. 
  

Anahtar Kelimeler: triyaj, fizik muayene, acil servis 
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Resim 1 

 
Ciltaltı amfizemi direk grafide ayırtedilebiliyor. 
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Resim 2: 

 
Tomografi kesitinde (boyun-toraks girişi) kas ve fasiyalar arasında hava izleniyor. 
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[PB-H15] 

Sırttan bıçaklanma sonucu gelişen parapleji 
  

Nilay Zorbalar, Hatice Doğan Topçu, Mehmet ġam, Ramazan Ünal 
Bağcılar Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Ġstanbul 
  

GiriĢ: Delici ve kesici aletle olan penetran omurilik yaralanmaları seyrek görülür. Bu 
yaralanmalarda omurilikte nöral elemanların doğrudan hasarı, infarktı ve nadiren de intradural 
veya epidural hematom olabilir. Penetran omurilik yaralanmalarının büyük çoğunluğunu 
bıçakla olanlar oluĢturmaktadır. Arka üst torakal bölge (%54-63) en sık travmaya maruz kalan 
bölge olup bunu sırasıyla servikal (%27-30), lomber bölge (%7) izler. Bu yaralanmalar 
genellikle nörolojik defisit oluĢmasıyla sonuçlanır. Nörolojik defisit oluĢması omuriliği kesen 
bıçak ucunun yönü ve boyutuyla yakın iliĢkidedir. Bu yazıda sol skapula medialinden kesici 
delici alet yaralanması sonucu parapleji geliĢen bir olgu tartıĢılmıĢtır.  
Olgu: 25 yaĢ erkek hasta sol sırt orta kısımdan bıçaklanma nedeniyle acil servise getirildi. 
Daha önce bilinen bir rahatsızlığı ve ilaç kullanım öyküsü yok. GeliĢ vital bulguları stabil, 
hastanın fizik muayenesinde sağ hemitoraksta skapulanın medial kenarında yaklaĢık 1-1,5 cm 

uzaklıkta ve torakal 5-6 hizasında kesici delici alet ile meydana gelmiĢ kesi mevcuttu. 
Hastanın alt ekstremiteleri plejik(parapleji), üst ekstremitelerinde motor ve duyu defisit yoktu. 
Bilgisayarlı tomografide toraksta sol posterior duvarda, cilt altında ve kas planları arasında ve 
T6 vertebra düzeyinde spinal kanala uzanan hava imajları izlendi ve hemopnömotoraks 
saptanmadı. Hastaya antibiyotik ve tetanoz profilaksisi yapıldı, sonrasında beyin cerrahisi 
kliniğine sevk edildi. Beyin cerrahisi servisinde çekilen torakal vertebra MRG „de T5-T6 

vertebra disk seviyesi komĢuluğunda medulla spinaliste tam kesi izlendi ve bu lokalizasyonda 
ödem ve hematom mevcuttu.  
Sonuç: Özellikle üst torakal bölge yaralanmalarında ileri radyolojik inceleme yapılmalı, 
torakal tomografi çekilmelidir. Bıçağın girdikten sonraki katettiği yol tomografi ile 
değerlendirilebilir. 1/3 oranında tam kesi görülmektedir. Semptom ve bulgular yaralanma 
bölgesine göre değiĢmekle birlikte en çok lokal ağrı, motor kuvvet kaybı, his kaybı, sfinkter 
bozukluğu, enfeksiyon görülebilir. Bizim vakamızda parapleji gözlenmiĢtir. 
  

Anahtar Kelimeler: Kesici delici alet yaralanması, omurilik yaralanmaları, parapleji 
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resim 1 
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resim 2 
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[PB-H16] 

Pelvik Venöz Tromboz ve Pulmoner Emboli 

  

Özlem Dikme, Özgür Dikme, Hakan Topaçoğlu 

Ġstanbul Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Ġstanbul 
  

GiriĢ: Pulmoner emboli (PE) görece sık karĢılaĢılan bir kardiyovasküler acil durumdur. 
Pulmoner arteriyel yatağın tıkanması sonucu, yaĢamı tehdit eden akut, ama potansiyel olarak 
geri dönüĢümlü sağ ventrikül yetersizliğine yol açabilir. PE tanısının konması güçtür ve 
spesifik bir klinik tablo ile ortaya çıkmadığı için gözden kaçabilir. Buna karĢılık, erken 
tedavinin son derece etkili olması nedeniyle, erken tanı konması çok önemlidir. Klinik tabloya 
göre, baĢlangıç tedavisi esas olarak ya tıkanmıĢ pulmoner arterlerden akımın yeniden 
sağlanarak yaĢlamın kurtarılmasını ya da ölumcül olabilen erken yinelemelerin önlenmesini 
hedefler. Tedavi edilmemiĢ olgularda PE‟nin mortalitesi yaklaĢık %25-30 iken tedavi 

edilenlerde mortalite %2-8‟e düĢer. Pulmoner emboli olgularının %75‟inden fazlası 
bacaklardaki derin venlerde oluĢan trombüslere bağlı geliĢir. Proksimal yerleĢimli trombüsler 
(popliteal veya daha proksimal venler) daha yüksek PE insidansı taĢırlar. 
Olgu: 28 yaĢında kadın hasta acil servise karın ağrısı ve nefes darlığı yakınmasıyla baĢvurdu. 
Anamnezinde Ģikayetlerinin eĢ zamanlı baĢladığı ve 12 saattir olduğu öğrenildi. Vitalleri 
108/dk taĢikardi ve aksiller 38.2 C ateĢ haricinde normal olarak saptandı. Fizik muayenesi 
epigastrik hassasiyet haricinde normal olarak değerlendirildi. ÖzgeçmiĢinde 10 gün önce 
normal spontan vajinal yolla doğum yaptığı ve 5 gün öncesinde appenektomi olduğu 
öğrenildi. SoygeçmiĢinde özellik yoktu. Yapılan tetkiklerinde hipokarbi (pCO2: 22) haricinde 
anormallik saptanmadı. Akciğer grafisi normal olarak değerlendirildi. Torak BT Anjiografide 
her iki ana pulmoner arter alt lob segment dallarında trombüs ile uyumlu dolum defektleri ve 

sağ alt lob bazal segmentlerde efüzyon komĢuluğunda tabanı üçgen biçimde plevraya oturmuĢ 
enfarkt saptandı. Aynı zamanda vena kava inferior, sağ ana iliak ven ve eksternal iliak ven 
içinde trombüs ile uyumlu görünüm saptandı. Bilateral at ekstremite venöz doppler US 
normal olarak değerlendirildi saptandı. LMWH baĢlanan hasta trombolitik tedavi için yoğun 
bakım ünitesine devredildi. 
Sonuç: PE kardiyovasküler acil bir durumdur. PE özgül bir klinik tablo ile ortaya 
çıkmadığından özellikle risk faktörleri olan hastalarda mutlaka ayırıcı tanıda akılda tutulmalı 
ve antikoagülan/trombolitik tedavi erken dönemde baĢlanmalıdır. 
  

Anahtar Kelimeler: Acil servis, pelvik tromboz, pulmoner emboli 

 

 
Her 2 ana pulmoner arter alt lob segment dallarında trombüs ve sağ alt lobta tabanı 
üçgen biçimde plevraya oturmuş enfarkt 



 

9. Türkiye A il Tıp Ko gresi -6 Eki   Eskişehir    
 

306 

 

 
 

 

 



 

9. Türkiye A il Tıp Ko gresi -6 Eki   Eskişehir    
 

307 

 

Vena Cava inferiorda trombüs 
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[PB-H17] 

kene ısırığına bağlı gelişen lokal enfeksiyon 

  

Orhan Akpınar1, Kenan Ahmet Türkdoğan2, Gülçin Bacakoğlu1
 

1
Isparta Devlet Hastanesi Acil Servisi 

2Bezmialem Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı 
  

GiriĢ: Kene ısırmasına bağlı enfeksiyonlar; 5-10 yaĢ arası çocuklarda, kenelerin yoğun olarak 
bulunduğu ormanlık alanlarda çalıĢanlar, kereste iĢi ile uğraĢanlar veya endemik bölgelerde 

yaĢayanlarda sık olarak görülür. Kene; ısırma esnasında lokal irritasyon veya orta derecede 
alerjik reaksiyona sebep olabilen bir toksin enjekte eder. Buna bağlı olarak kene ısırması ile 
lokal inflamasyon meydana gelir. 

 

Olgu: 45 yaĢında erkek hasta acilimize uyluk bölgesindeki büllöz lezyon nedeniyle geldi. 
Alınan anamnezde dün piknik alanında bacağını kene ısırdığı ve akĢam çıkarıldığı öğrenildi. 
Önce kaĢınan sonra sulanan lezyonun sabah saatlerinde ĢiĢtiği öğrenildi. Alınan laboratuvar 
tetkikleri normal idi. Enfeksiyon hastalıkları ile konsulte edilen hasta takip amaçlı yatıĢ 
önerildi.. 
 

Sonuç: Her ne kadar kene ısırmasına bağlı lokal lezyonlar çoğunlukla çocukluk çağında 
görülse de eriĢkinlerde de gözlenebileceği, tedavisinin KKKAH takibi yanı sıra ısırmaya bağlı 
lokal reaksiyon açısından da takip edilmesi gerekmektedir. 
  

Anahtar Kelimeler: acil servis, kene ısırması, büllöz lezyon 
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kene ısırığına bağlı gelişen lokal büllöz lezyon 
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[PB-H18] 

Yüzünden Yılan Sokan Çocuk Olgusu 

  

Mustafa ġahan, Ali KarakuĢ, Veyis TaĢın, Koca ÇalıĢkan, Mehmet Duru 

Mustafa Kemal Üniversitesi Acil Tıp A.D. / HATAY 

  

GiriĢ: Dünyada değiĢik yılan türlerine bağlı ısırıklar bildirilmekle birlikte ülkemizdeki yılan 
ısırmalarının sebebi çoğunlukla engerek yılanı (crotalinae) ile oluĢmaktadır. Yine ülkemizin 
her bölgesinde bu tür olgular bildirilmekle birlikte sıcak iklimin hüküm sürdüğü Akdeniz ve 
Güneydoğu Anadolu bölgesinde daha fazla görülmektedir.  
Yılan sokmalarının ana belirtileri bir çift diĢ izinin varlığı, lokalize ağrı ve ısırık bölgesinin 
etrafına doğru uzanan ilerleyici ödemdir. Ayrıca bulantı kusma halsizlik ağızda dilde uyuĢma 
ve parestezi, sersemlik hissi ve kas fasikülasyonları görülebilir. Ekstremitelerde ilerleyen 
morluk ve ĢiĢlik ileri evre bir durumu gösterebileceği gibi hipotansiyon Ģok ve kanama 
testlerindeki bozuklukta yine olgunu ileri evre olduğunu gösterir.  
Tıbbi bakım gecikecekse bandaj yapılabilir ancak bir parmağın rahat girebileceği kadar 
gevĢek olmalıdır. Zehirli yılan ısırması için tedavinin temeli panzehirdir. Bu yüzden yılan 
sokması olgusu vakit kaybetmeden donanımlı bir hastanenin acil servisine ulaĢtırılmalıdır. 
Olgu: Altı yaĢında erkek çocuk hasta bahçede oynarken sol yanağından yılan sokmuĢ. Ġlçe 
devlet hastanesine götürülen hasta ambulans ile hastanemiz acil servisine getirilmiĢ. Henüz 
olayın üzerinden 1saat geçmesine karĢın hasta acil serviste görüldüğünde yüzün sol yarısında 
boynuna ve enseye ilerleyen morluk ve ĢiĢlik mevcuttu. Takipnesi ve stridoru vardı. Epiglot 
ve trakea ileri derecede ödemliydi. 4.5 F numara endotrakeal tüp ile ancak entübe edilip 
mekanik ventilatöre bağlandı. Acil serviste yılan antiserumu baĢlandı.Toplamda 20 flakon 
antiserum ihtiyacı oldu. Hastaya 2mg/kg/gün mannitol ve antibiyoterapi baĢlandı. Azaltılarak 

verilen mannitol 3.gün kesildi. INR‟si 2.5‟un üzerinde olduğu için 15cc/kg TDP verildi. 
Takipte iken hemoglobin ve hemotokrit değerleri düĢünce 150cc Eritrosit süspansiyonu 
verildi. Hasta 3 gün yoğun bakımda ve mekanik ventilatöre bağlı takip edildi.  
Sonuç: Kan değerleri normale gelen, ödemi gerilemeye baĢlayan hasta ekstübe edildi. Ertesi 
gün servise alındı. Morlukları iyice azalan hasta 7.gün taburcu edildi. 
  

Anahtar Kelimeler: Antivenom, Çocuk hasta, Yüzden yılan sokma 
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taburcu sonrası 
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[PB-H19] 

Fournier gangreni ve parazitlerle ilişkisi 
  

RuĢengül Koruk, Filiz Baloğlu Kaya, Engin Özakın, Nurdan Acar, Arif Alper Çevik 

EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, EskiĢehir 
  

GiriĢ: Sıklıkla ano-perineal ve dıĢ genital bölgeyi tutan, yüksek mortaliteye sahip olan 
fournier gangreni cerrahi acil bir durumdur. Ġlerleyici ve ağır nekrotizan bir yumuĢak doku 
infeksiyonudur. OluĢumunda aerob ve anaerob pek çok mikroorganizma rol almaktadır.  
Bu yazıda acil serviste (AS) fournier gangreni tanısı alan bir olgu ile kliniğin hızlı ilerleyiĢini 
ve literatürde nekroze dokularda varlığı nadir bildirilen pazitlerle olan birlikteliğinden 
bahsetmeyi amaçladık. 
 

Olgu: 82 yaĢında erkek hasta, bir gün önce baĢlayan genital bölgede ağrı ve pis kokulu akıntı 
Ģikayeti ile AS‟ye baĢvurdu. 6 yıl önce uygulanan TUR-p sonrasında düzenli değiĢtirerek 
kullandığı foley kateterin yine aynı gün değiĢtirilmesi sonrasında Ģikayetlerinin baĢladığını 
belirtti. Ek yakınması yoktu. ÖzgeçmiĢinde metastatik prostat kanseri öyküsü vardı. Yapılan 
fizik muayenesinde, vital bulgu anormalliği saptanmadı. Genital bölgede skrotumun tamamını 
kaplayan ödem, ön orta hattan arka tarafına uzanan nekroz zemininde pis kokulu pürülan 
akıntı ve skrotum iç kısmından dıĢarıya yayılan ektoparazitler izlendi (Resim). Diğer 
sistemlerin muayenesinde gluteal bölgelerdeki enfekte olmayan bası yaraları dıĢında patolojik 
bulguya rastlanmadı. Laboratuar tetkiklerinde kronik anemisi dıĢında anormal değerler yoktu. 
Hastanın yara yeri hızla temizlenip antibiyoterapi baĢlandı. Üroloji bölümü ile değerlendirilen 
hasta ameliyata alınarak debritman ve skrotal orĢiektomi yapıldı. YatıĢının 10. günde takip ve 
tedavisinde sorun yaĢanmayan hasta taburcu edildi. 
 

Sonuç: Ġlerleme hızı saatte 2-3 cm olarak bildirilen fournier gangreninde ölüm oranı yaklaĢık 
%30 olarak belirtilmiĢtir. Erken ve uygun tedavisi yapılmadığında bu oran artmaktadır. Ġleri 
yaĢ, anorektal ve abdominal duvar yayılımı, renal ve hepatik yetmezlik varlığı kliniğin daha 
da ciddi olmasına iĢaret eder. Parazitlerle iliĢkisi konusunda ise literatürde yeterli bilgiye 
rastlanamamıĢtır. Ancak olgumuzdaki durumun hastanın giyisileri ya da vücuduna temas eden 
sineklerin bıraktığı larvaların nekroze dokuda uygun yaĢam ortamlarını bulmalarından 
kaynaklanabileceğini düĢünülmekteyiz. AS‟ de bu grup hastalarda genital muayene daha 
dikkatli yapılmalı, erken tanı ve tedavinin hayat kurtarıcı olacağı unutulmamalıdır. 
  

Anahtar Kelimeler: fournier, gangren, parazit 
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fournier gangreni ve parazitler 
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[PB-H20] 

OLGU SUNUMU: Bisiklet kazası sonrası eksternal iliak arterde trombüs gelişimi 
  

Fatma Nihal Özmen, Ahu Karsandı, Fatih Büyükcam, Seda Özkan 

DıĢkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Ankara 

  

GiriĢ: Çocuklarda penetran travmalar inspeksiyonla seçilebilmekteyken künt batın 
travmalarda iyi bir fizik muayene önemlidir. Yaralanmanın mekanizması itraabdominal 
travmanın Ģiddetinin göstergesi olabilir. Burada bisiklet kazası sonrası geliĢen eksternal iliak 

arterde oluĢan trombüsten bahsedildi. 
Olgu: On dört yaĢında erkek hasta bir gün önce geçirdiği bisiklet kazası sonrası sabah 
baĢlayan karın ağrısı ve bulantı ile acil servise baĢvurdu. Hastanın genel durumu iyi idi. Fizik 
muayenede TA:110/70 mmHg, Nb:90 atım/dk, solunum sayısı:32 nefes/dk, sO2:%73 ve 
ateĢ:37.1°C (timpanik) idi; periferik nabızlar tüm ekstremitelerde bilateral alınıyordu; akciğer 
ve kalp muayenesi dinlemekle normaldi, karın muayenesinde sol alt kadranda ağrı, hassasiyet 
ve defans vardı. Laboratuar tetkiklerinde belirgin patoloji yoktu. Acilde yapılan abdominal 
ultrasonografide (USG) organ bütünlükleri doğaldı ve batın içi serbest sıvı yoktu. Kontrastlı 
abdomen tomografide sol eksternal iliak arter femoral arter düzeyinde trombüs veya 
laserasyon Ģüphesi mevcuttu (Resim 1). Bunun üzerine yapılan sol femoral arter renkli 
doppler USG‟de eksternal iliak arter proksimal kesiminde spike akım izlendi, distal kesimde 
yaklaĢık 3,5 cm lik bir segmentte ekojen trombüs materyali ile total oklüzyon saptandı. Solda 
ana femoral arterde ve yüzeyel femoral arter proksimalinde akım yönü doğal idi, renkli 
doppler USG incleme ile postokluzif monofazik akım deseni izlenmiĢti; derin femoral arter 
proksimal kesiminde ters yönlü akım izlendi. Kontrol doppler USG‟lerde herhangi bir 

ilerleme, eksternal arter diseksiyonu saptanmadı, hasta taburcu edildi. 
Sonuç: Künt batın travmaları abdomene bisiklet gidonlarından gelen travmalar, motorsiklet 
kazaları, trafik kazası yüksekten düĢme gibi durumlarda geliĢebilmektedir. Bu gibi hastalarda 

ultrasonografi hızlı, erken dönem stabil hastalarda uygulanabilmekteyken negatif fast 
abdominal künt organ yaralanmalarının ekarte etmeye yeterli değildir. Bu olgu sunumunda da 
bizim acil servisimize baĢvuran hastada bisklet bidonunun sol kasığa çarpması sonucu 
femoral arter trombüsü geliĢmiĢtir ve bunun standart ultrasonografi ile tespit edilmesi 
mümkün değildir. 
Sonuç olarak, acil travma ile gelen çocuk hastalarda fizik muayene göz önünde 
bulundurulmalı. Abdominal USG ve labaratuvar tetkiklerinin normal olması bizi 
yanıltmamalıdır. 
  

Anahtar Kelimeler: bisiklet gidonu, travma, iliak arter, trombüs 
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Resim 1 

 
Abdominal bilgisayarlı tomorafi'de sol iliak arter, femoral arter düzeyinde trombüs görüntüsü 
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[PB-H21] 

Acil serviste nadir bir sırt ağrısı nededeni Boerhaave sendromu 

  

Gökhan Ersunan, Özlem Bilir, Kamil Kayayurt, Özcan YavaĢi, Murat Ziyan, Yahya Yiğit 
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı 
  

GiriĢ: Boerhaave sendromu Spontan özofagus rüptürü olarak da isimlendirilir. Perforasyonun 

nedeni genellikle uzamıĢ ve Ģiddetli kusmadır. Yüksek mortalite ve morbidite ile seyreden, 
tanısı güç ve erken müdahalenin hayat kurtarıcı olduğu gösterilen nadir bir klinik durumdur. 
Respiratuar ve gastrointestinal semptomlarla baĢvuran ve Ģikayetlerinin kusma sonrası 
baĢladığını ifade eden hastalarda Boerhaave sendromunun akılda tutulması ve ayırıcı tanıda 
öncelik verilmesi önemlidir. Biz burada kusma sonrası geliĢen spontan özofagus perforasyonu 
olan bir vakayı tartıĢıcaz. 
Olgu: 52 yaĢında erkek hasta sabah 04:00 kusma Ģikayeti ile uyanmıĢ. Sonrasında geliĢen 
ağızdan kan gelme, sırt ve göğüs ağrısı Ģikayeti ile 112 tarafından acil servisimize 
getirilmiĢtir. Fizik muayenesinde genel durumu orta, ateĢ 370 C, nabız 96/dk, solunum sayısı 
30/dk PulseO2: %83, arteriyel tansiyon 150/70 mmHg idi, hastanın solunum sistemi 
muayenesinde; sol akciğerde solunum sesleri azalmıĢ olarak saptandı diğer sistem 
muayeneleri doğaldı. Çekilen elektokardiografisi normal sinüs ritminde ve baĢka özellik tespit 

edilmedi. Laboratuvar incelemesinde, lökosit sayısı 13000/mm3 dıĢında tüm parametreler 
normaldi. Hasta baĢı çekilen akciğer grafisinde mediasten geniĢliği ve sol hemopnömotoraks 
saptandı. Mediasten geniĢliği ve sırt ağrısı nedeni ile aort diseksiyonunu dıĢlamak için çekilen 
Bilgisayarlı thorax tomografisinde aynı bölgede hemopnömotoraks tespit edildi. (Ģekil 1). 
Göğüs cerrahi ile konsulte edilip tüp torakostomi yapıldı. Drenaj setine mide içerikleri 
gelmesi (Ģelil 2) üzerine özefagus rüptürü tespit edilip özefagus cerrahisi yapılan ileri bir 
merkeze sevk edilmiĢtir. 
Sonuç: Boerhaave sendromu acil müdahale edilmezse mortalitesi yüksek bir hastalıktır bu 
nedenle acil servise göğüs ve sırt ağrısı nedeni ile baĢvuran hastalarda akılda tutulması 
gereken bir tanıdır 
  

Anahtar Kelimeler: Boerhaave sendromu, özefagus rüptürü, göğüs ağrısı 
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şekil 1 

 
Bilgisayarlı thorax tomografisinde sol hemopnömotoraks 
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şekil 2 

 
Tüp torakostomi sonrası drenaj setinde mide içerikleri 
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[PB-H22] 

Olgu sunumu: Esrar kullanımına bağlı yeni gelişen sol dal bloğu 

  

Fatma Nihal Özmen, Esra Özer Ünal, Sema Avcı, Rıdvan Sarıkaya, Fatih Büyükcam 

DıĢkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Ankara 

  

GiriĢ: Esrar, diğer adıyla marihuana veya kannabis olarak bilinmekte olup halen gençler 
tarafından en sık istismar edilen psikoaktif halüsinojenlerden birisidir. Pisikoaktif özellikleri 
öncelikle delta 9 tetra hidrokarabinol (THC) içeriğinden gelmektedir. TaĢikardi, 
hipertansiyon, takipne, ağız kuruluğu, iĢtah artıĢı, konjonktival kızarıklık, bronkodilatasyon, 
ortostatik hipotansiyon, zayıflamıĢ motor koordinasyon, öfori ve paranoya sık görülen 
fizyolojik etkileri olup, nadir olarak da kısa süreli toksik psikozlara, pnömomediastinuma, 
pnömotoraksa sebep olabilmektedir. Bizim olgumuzda, tek doz esrar kullanımına bağlı 
sinüzal taĢikardi ve EKG de yeni geliĢen sol dal bloğu saptanmıĢtır. 
 

Olgu: 48 yaĢında erkek hasta yaklaĢık bir saat önce baĢlayan çarpıntı ve sıkıĢtırıcı tarzda 
göğüs ağrısı ile acil servise baĢvurdu. Hastanın bilinen kronik bir hastalığı ve sürekli 
kullandığı bir ilacın olmadığı öğrenildi. Hasta, ilk kez arkadaĢ önerisiyle yaklaĢık iki saat 
önce tütüne karıĢtırarak sarma ve sigara Ģeklinde içme yöntemiyle esrar aldığını belirtti. 
YaklaĢık 20 yıldır ortalama günde bir paket sigara kullanımı vardı. BaĢvuru sırasında hastanın 
genel durumu iyi, bilinci açık, koopere ve oriyente idi. Fizik muayenede TA:120/70 mmHg, 
Nb:121 atım/dk idi; periferik nabızlar tüm ekstremitelerde bilateral alınıyordu; akciğer ve kalp 
muayenesi dinlemekle normaldi. Laboratuar tetkiklerinde herhangi bir patoloji tespit 

edilmedi. EKG‟ de sinüs taĢikardisi olan hastanın 15 dk sonra çekilen EKG‟sinde yeni geliĢen 
sol dal bloğu tespit edildi (Resim 1). Acilde yapılan transtorasik ekokardiyografide, sol 

ventrikül ejeksiyon fraksiyonu %60, segmental duvar hareket bozukluğu yoktu. Koroner 
anjiyografide LAD‟de yavaĢ akım tespit edildi, RCA ve CX normal idi, LAD, RCA ve CX‟te 
belirgin bir tıkanıklık saptanmadı. 
 

Sonuç: Acil servise kardiyak Ģikâyetler ile gelen hastalarda, esrar ve madde kullanımı 
sorgulanmalı ve bunlara bağlı kardiyak yan etkilerin olabileceği göz önünde 
bulundurulmalıdır. Ayrıca madde kullanım öyküsü ile acil servise baĢvuran hastalar kardiyak 
yan etkiler ve komplikasyonları açısından değerlendirilmelidir. Yüksek dozda alındığında 
hipotansiyon ve bardikardiye neden olmaktadır. Seri çekilen EKG‟ lerde ise T ve ST 
segmentlerinde elevasyon, supraventriküler ve ventriküler ektopik atımlar görülebilmektedir. 
  

Anahtar Kelimeler: esrar, göğüs ağrısı, sol dal bloğu 
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Resim 1 

 
Elektrokardiyografide görülen sol dal bloğu 
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[PB-I01] 

Sol yan ağrısı ??? Bir daha düşün, bir daha muayene et ! 
  

Nezih Kavak, Fatma Nihal Özmen, Rıdvan Sarıkaya, Sema Avcı, Fatih Büyükcam 

DıĢkapı Yıldırım Beyazıt eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Ankara 

  

GiriĢ: Subdural hematom genellikle travma sonrası oluĢan ve hayatı tehdit eden bir 
patolojidir. Erken tanı ve tedavi hayat kurtarıcıdır. En sık baĢ ağrısı, bilinç değiĢikliği ve 

nörolojik defisit ile acil servislere baĢvurmaktadır. 
 

Olgu: 62 YaĢında erkek hasta acil servise, sol yan ağrısı nedeniyle getirildi. Hastanın geçmiĢte 
nefrolitiazis öyküsü mevcut. Sürekli kullandığı bir ilaç yoktu ve bilinen kronik bir hastalığı 
yoktu. Hastanın fizik muayenesinde solda KVAH negatif olarak tespit edildi; hematüri, dizüri 
karın ağrısı yoktu. Hastanın yan ağrısına yönelik muayenesi sırasında hafif apatik olması 
nedeniyle öykü ve semptomlar yeniden sorgulandı. Hastanın bilinç durumu hakkında eĢi; son 
dört gündür zaman zaman anlamsız konuĢmaları ve ajitasyonunun olduğunu söyledi; bilinen 
kafa travması olmadığı belirtildi. Hastanın nörolojik muayenesinde belirgin bulgu yoktu, 
denge kaybı yoktu, belirgin baĢ ağrısı yoktu. Hastada yakın dönemde geliĢmiĢ olan kiĢilik 
değiĢikliği ve apatik duruĢu nedeniyle beyin bilgisayarlı tomografi tetkiki yapıldı. BT‟de sağ 
temporal kemik squamoz parçada fraktür hattı, sağ temporoparietal bölgede 35 mm kalınlığa 
ulaĢan, ekstraaksiyel hematom vardı; sağda sulkuslar silikti, sağ lateral ventriküle bası vardı 
ve orta hatta sola doğru 6mm Ģift görüldü (Resim 1). Hasta, subdural hematom tanısı ile acil 
operasyona alındı. 
 

Sonuç: Subdural hematom sıklıkla kafa travmaları ile gelmekle beraber, acil servislerde öykü 
her zaman güvenilir olmayabilir. Hangi semptomla gelmiĢ olursa olsun hastalar bir bütün 
olarak değerlendirilmeli ve Ģikayetinin haricindeki diğer sistem sorgulamaları da yapılmalıdır. 
Bizim vakamızda da hastanın geliĢ Ģikayeti renal kolik gibi görünmekte ayrıca daha önceden 
de nefrolitiazis öyküsünden bahsedilmekteydi, fakat muayene sırasında hastanın sadece apatik 
konuĢması ve duruĢu altta yatan ciddi bir sorun olabileceğini düĢündürmüĢtür. Burada da 
görüldüğü gibi hasta muayenesi öncelikle Ģikayet odaklı baĢlamalı fakat kabaca da olsa 
sistemik muayene Ģeklinde bitirilmelidir. 
  

Anahtar Kelimeler: subdural hematom, yan ağrısı, fizik muayene 
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Resim 1 

 
Hastanın beyin bilgisayarlı tomografi görüntüsü 
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[PB-I02] 

Yatakbaşı ultrasound ile şüphelenilen abdominal aort diseksiyonu olgusu 

  

Hamit Özçelik1, ġeyhmus Kaya2, ġengül Özçelik3, Ahmet Yıldırım1
 

1T.C. Sağlık Bakanlığı Çanakkale Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği Çanakkale 
Devlet Hastanesi, Acil Servis, Çanakkale 
2T.C. Sağlık Bakanlığı EskiĢehir Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği EskiĢehir Devlet 
Hastanesi, Acil Servis, EskiĢehir 
3Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Ġç Hastalıkları Anabilim Dalı, Çanakkale 

  

GiriĢ: Aort diseksiyonları (AD) genelde iki skapula arasına yayılım gösteren ani ve Ģiddetli 
ağrı ile kendini gösterir. Hastalarda ölüm korkusunun eĢlik ettiği sökücü ve yırtıcı bir ağrı 
vardır. Daha distalde olan bir diseksiyon sırt, karın veya yan ağrısı olarak kendini gösterebilir. 
AD'lerde erken tanı sağkalım açısından oldukça önemlidir. YatakbaĢı USG, abdominal aort 
anevrizmaları (AAA) ve AD gibi aort patolojileri hakkında Acil Servis (AS) hekimlerine 
önemli ipuçları vermekle kalmaz erken zamanda tanı koymayı da sağlar. Biz çoklu 
Ģikayetlerle AS'ye baĢvuran erkek hastada, yatakbaĢı USG ile Ģüphelenilen aort diseksiyonunu 
vurgulamak istedik.  

Olgu: 65 yaĢında, özgeçmiĢinde hipertansiyon (HT) öyküsü bulunan erkek hasta göğüs ağrısı, 
sırt ağrısı, karın ağrısı, huzursuzluk Ģikayetleriyle AS‟ye baĢvurdu. Hasta Ģikayetlerinin ani 

baĢlangıçlı olduğunu ve kendisini uykudan uyandırdığını belirtti. AS‟ye geldiğinde hastanın 
genel durumu iyi ancak huzursuz bir görünümü vardı. ġikayetlerini ve ağrısının yerini tam 
tarif edemiyordu. Vital bulguları TA: 180/120 mmHg (sağ kol), 160/120 mmHg (sol kol), Nb: 

80/dk, SS: 18/dk, PxO2: %99, AteĢ: 36,4°C idi. Fizik muayenede belirgin bir patolojik bulgu 
yoktu. Çekilen EKG ve PAAC grafisi normal olarak değerlendirildi. YatakbaĢı USG‟de 
perikardiyal mayi ve kardiyak kasılma kusuru yoktu. Ancak abdominal aort 4,5 cm olarak 

ölçüldü ve aort içinde diseksiyon flebi olabilecek görünüm tespit edildi (Resim 1). Tanı 
amaçlı hastaya iv kontrastlı torako-abdominal BT çekildi. BT‟de abdominal aorta 4,5 cm 
olarak ölçüldü ve inen aort baĢlangıcından bifürkasyona kadar uzanan alanda diseksiyon hattı 
görüldü (Resim 2). Hasta daha sonra üst merkeze sevk edildi. 
Sonuç: Aort patolojilerinin erken tanısı sağkalım açısından oldukça önemlidir. Çoklu 
Ģikayetlerle AS‟ye gelen hastalarda ön tanıda AD mutlaka düĢünülmelidir. YatakbaĢı USG 
AAA‟larda olduğu gibi AD‟lerde de AS hekimlerine erken tanı koymada önemli ipuçları 
verir. AS hekimleri yatakbaĢı USG konusunda güncel bilgilere sahip olmalıdırlar. 
  

Anahtar Kelimeler: acil servis, aort diseksiyonu, yatakbaĢı USG 
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Resim 1: Abdominal aortadaki flep USG görüntüsü 

 
 

 

Resim 2: Abdominal aortadaki flep BT görüntüsü 
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[PB-I03] 

Unutulmaması gereken derivasyon; aVR ! 
  

Fatma Sarı Doğan, Vehbi Özaydın, Ahmet Demir, Merve Demireller, Ferdi Kala 

Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Ġstanbul 
  

GiriĢ:  
Akut koroner sendromda tanının erken konulup tedavinin hızlı bir Ģekilde planlanması büyük 
önem taĢır. Elektrokardiyografi akut koroner sendrom tanısında ve yüksek riskli hastaların 
belirlenmesinde önemli rol oynar. aVR derivasyonu prognostik öneme sahip bir derivasyon 
olup gözden kaçırılmamalıdır.  
Olgu:  

Ellialtı yaĢında, erkek hasta, bir saat önce baĢlayan ve geçmeyen göğüs ağrısı Ģikayetiyle acil 
servise baĢvurdu. BaĢvuru sırasında hastanın bilinci açık, oryante-koopere, ateĢ 36,8°C, kan 
basıncı (130/80 mmHg), kalp tepe atımı (88/dk), fizik muayenede; solunum sesleri doğal, 
S1+, S2+, ritmik, ek ses-üfürüm yok, batın muayenesi doğaldı. Çekilen EKG‟ de; 89/dk, sinüs 
ritmi, II, II, aVF‟ de 1mm ST segment depresyonu, V1 ve aVR‟ de 1 mm ST segment 
elevasyonu mevcuttu. Hastaya damar yolu açıldı, monitorize edildi. 300mg asetilsalisilikasit 
tablet verildi, 0,8 ml enoksaparin sodyum subkutan yapıldı. Tipik göğüs ağrısı ve aVR ve V1 
derivasyonlarında ST segment elevasyonu olan hasta; perkütan koroner giriĢim için 
kardiyoloji ile görüĢülerek sevk edildi. Yapılan anjiyografide LAD proksimalinde diogonal 
ostiumu da tutan %98 darlık, diogonal arter geliĢmiĢ ve proksimalinde %70 darlık saptandı, 
perkütan giriĢim ile revaskülarizasyonu sağlanan hasta tedavisinin 5. Gününde genel durumu 
stabil olarak taburcu edildi.  

Sonuç:  
Elektrokardiyografi akut koroner sendrom tanısında önemli rol oynar. Bu hastalarda risk 
altındaki myokard alanının büyüklüğü ve iskeminin Ģiddetinin belirlenmesi önemlidir. 
Elektrokardiyografi lezyonun yerleĢimi ve prognozu hakkında çok değerli bilgiler 
verebilmektedir. aVR derivasyonundaki ST segment elevasyonunun hastane içi mortalite, 
rekürren iskemik olaylar, kalp yetmezliği ile yüksek oranda iliĢkili olduğu, ayrıca bu 
komplikasyonların gösterilmesinde diğer derivasyonlardaki ST segment depresyonlarından 
daha etkili olduğu bildirilmiĢtir. Yazımızda aVR de ST segment elevasyonu olan bir olgu 
sunularak bu derivasyonun prognozdaki önemi hatırlatılmak istenmiĢtir. 
  

Anahtar Kelimeler: Akut koroner sendrom, aVR, elektrokardiyografi 
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elektrokardiyografi 
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[PB-I04] 

Amitriptilin intoksikasyonunda nadir bir ekg bulgusu: sağ dal bloğu 

  

Sema Avcı, Rıdvan Sarıkaya, Nezih Kavak, Fatih Büyükcam 

DıĢkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Ankara 

  

GiriĢ:  
Olgu: 22 yaĢında bayan hasta acil servise yaklaĢık altı saat önce intihar amaçlı 40 adet 
amitriptilin 25 mg içmesi nedeniyle getirildi. Hastanın bir yıldır depresyon nedeniyle bu ilacı 
kullandığı, bunun dıĢında ek hastalığı olmadığı ve baĢka ilaç kullanımı olmadığı öğrenildi. 
Fizik muayenede genel durum kötü, bilinç kapalı, spontan solunumu mevcut olup solunum 
kasları solunuma eĢlik etmekteydi. Glasgow Koma Skoru:8 (G:,M:, V: ) idi. BaĢvuru 
sırasında TA:170/100 mmHg, Nb:142 atım/dk, solunum sayısı:32/dk, sO2:%73 ve 
ateĢ:37.1°C (timpanik) idi. Hasta entübe edildi. Laboratuar tetkiklerinde pH:7.323, pCO2:50.5 
mmHg, pO2:16.9 mmHg, HCO3:25.6 mmol/L, laktat:1.08 mmol/L, wbc:10.200, hgb:12.1, 

plt:341.000, glukoz:128 mg/dl, üre: 24 mg/dl, creatinin:1.02 mg/dl, Na:141 mEq/L, K:4.9 
mEq/L idi. EKG‟de sağ dal bloğu ve beraberinde ST segmentlerinde yaygın elevasyon 
mevcuttu. Yapılan tetkik ve tedavinin ardından hasta Yoğun Bakım ünitesine yatırıldı. 
Sonuç: Antidepresanlar ilaca bağlı ölümlerin üçüncü en sık nedenidir. Acil servise 
baĢvurularda nöbet ve kardiak disritmiler gibi ciddi komplikasyonlar sık görülmektedir. 
Hastalarda ciddi toksisite belirtileri olan koma, kardiak ileti bozuklukları, supraventriküler 
taĢikardi, hipotansiyon, solunum depresyonu, prematüre ventriküler atımlar, nöbet ve 
ventriküler taĢikardi genellikle ilk 6 saatte ortaya çıkmaktadır. Klasik EKG değiĢikliği olarak 
sinüs taĢikardisi, PR, QRS ve QT uzaması, nonspesifik ST segment ve T dalga anormallikleri 
ve daha nadiren de sağ dal bloğu ve yüksek dereceli AV bloklar görülmektedir. Bizim acil 
servisimize baĢvuran hastada siklik antidepresan toksisitesine bağlı olarak nadir bir EKG 
bulgusu olan sağ dal bloğu geliĢmiĢtir (ġekil 1). Sonuç olarak siklik antidepresan kullanımına 
bağlı geliĢen toksisite olgularında tedavide hastalar olası kardiyak etkiler nedeniyle yakın 
monitörize edilmeli, gastrointestinal dekontaminasyon ve sodyum bikarbonat tedavisi 
uygulanmalı ve hastalar yoğun bakım ünitelerinde takip edilmelidir. 
  

Anahtar Kelimeler: amitriptilin, toksisite, sağ dal bloğu 
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Resim 1 
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[PB-I05] 

Nadir Görülen Bir Tanı:Kist Hidatik Rüptürüne Bağlı Anaflaktik Şok 

  

Mustafa Oğuz Cumaoğlu, Fatih Tutucu, Ali Ġhsan Kilci 
Kayseri Eğitim AraĢtırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği 
  

GiriĢ: Kistik Echinococcus(KE),Echinococcus larvalarının sebep olduğu alveolar ve hepatik 
formlarının görüldüğü hayatı tehdit eden parazitik bir hastalıktır.Dört çeĢit Echinococcus türü 
insanda hastalık yapar. E. Granulosus (KE), E. Multilocularis (alveolar Echinococcus), E. 
Vogeli, E. Oligarthrus(polikistik Echinococcus). Cerrahi süresince, travmaya bağlı veya 
spontan kist rüptürüne bağlı Kistik Echinococcus(KE) anaflaktik Ģok ile sonuçlanabilir. 
Anaflaktik Ģok genellikle hızlı geliĢir, zararlı sonuçları olabilir hatta ölüme bile götürebilir. 
Olgu: 12 yaĢındaki erkek hasta odasında baygın halde bulunup yakınları tarafından acil 
servise getirildi.ÖzgeçmiĢinde bir özellik olmayan hastanın 2-3 gündür non-spesifik karın 
ağrısı olduğu ailesinden öğrenildi.Genel durumu kötü olan hastanın tansiyon arteryeli:60/30 
mmHg, nabız:154/dk, ateĢ:36.2, solunum sayısı:20/dk, Glaskow koma 
skoru(GKS):8.Laboratuar sonuçlarında anlamlı değerler:AST:42 U/L, ALT:77 U/L, GGT:106 

U/L, CRP:17.5 mg/L, WBC:12600 eozinofil değerleri normal aralıkta olup lenfosit hakimiyeti 
vardı.Arteryel kan gazında metabolik asidozu olup pH:7.13‟tü.Çekilen beyin BT si normal 
olan hastanın abdomen BT‟ sinde karaciğer segment 7 den baĢlayıp inferiorda segment 6 yı 
dolduran 13*9.5 cm ölçüsünde içerisinde internal lineer ekojen septasyonlar bulunan kistik 
yapı mevcut olup, kist çevresinde rüptürle uyumlu düzensiz alanlar kalınlaĢmalar izlendi. 
Sonuç: Hastanın mevcut kliniği kist hidatik rüptürüne bağlı anaflaktik Ģok olarak kabul edilip 
tedavisine baĢlandı.Acil serviste adrenalin,metilprednizolan,feniramin ve mayi desteği alan 
hasta pediatri yoğun bakım ünitesine yatırıldı.Bir hafta boyunca albendazol,seftriakson ve 
yüksek doz steroid tedavisi alan hasta genel durumun düzelmesi ile GKS:15 olarak Ģifa ile 
taburcu edildi.Kist hidatik, acil servislerimizde nadir rastlanılan hastalıklardan olsa da karın 
ağrısı,nefes darlığı,senkop,anaflaktik Ģok gibi değiĢik prezentasyonlar yapabileceği akıllarda 
tutulmalıdır. 
  

Anahtar Kelimeler: Anaflaktik Ģok, Kist hidatik, Senkop 
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kist hidatik abdomen BT görüntüsü 
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[PB-I06] 

Primer Epiploic Appendagitis 

  

ġahin Aslan, Mevlana Ömeroğlu, Murat Sarıtemur, Mustafa Uzkeser, Atıf Bayramoğlu 

ATATÜRK ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ, ACĠL TIP ANABĠLĠM DALI, ERZURUM 

  

GiriĢ: Primer epiploic appendagitis (PEA) kolonun epiploik appendixlerinin kendini 
sınırlayan benign nadir inflamatuar bir sürecidir. Appendejal venlerin spontan trombüsü veya 
appendix torsiyonu sonucu ortaya çıkar. Akut batın tablosu ile gelen hastada aklımıza gelmesi 
gerektiğini ve sık atlanan bir durum olması itibariyle konuya dikkat çekmeyi amaçladık. 
 

Olgu: 25 yaĢında erkek hasta karın ağrısı Ģikayetiyle devlet hastanesi acil servisine 

baĢvuruyor. Tetkiklerinde patoloji saptanmayan hastaya spazmolitik reçete edilerek taburcu 
ediliyor. 3 gündür ilaca cevap vermeyen, hareketlerini kısıtlayan karın ağrısı mevcut olan 
hasta acil servisimize baĢvurdu. Genel durum orta, oryante koopere, tansiyon arteriel: 124/75, 

nabız: 86/dk, vücut sıcaklığı: 36.5, S1-S2 ritmik, bilateral akciğer eĢit havalanıyor. Karın 
muayenesinde barsak sesleri normokinetik, sol alt kadranda lokalize defans ve rebound 

mevcut, gaz gaita çıkıĢı mevcut. Laboratuar tetkiklerinde WBC: 8400, %NE: 55.2, HGB: 

16.9, HCT: 53.2, AST: 40, ALT: 64, LDH: 447 idi. Ürogramda özellik yok. CXR de özellik 
yok. BT abdomende rektosigmoidal bileĢke ile uyumlu alanda kolonun serozal yüzeyiyle 
bağlantılı ipliksi dansiteli pedünkule oval yağ dansitesinde kitle mevcut idi. Hasta anajezik ve 

antibiyotik reçete edilerek taburcu edildi. 
 

Sonuç: PEA, hastalarda akut bir karın ağrısı gibi presente olduğunudan sıklıkla akut 
appendisit veya divertikülit olarak yanlıĢ tanıya sebep olur. Ġyi lokalize olan alt kadran ağrısı 
beraberliğinde defansla gelen hastada semptom ve laboratuar arasında tutarsızlık var ise 
yüksek ihtimalle PEA düĢünülmeli ve erken radyolojik tetkik gerekmektedir. PEAnın BT 
tarama bulguları karakteristiktir ve gereksiz cerrahi, biyopsi, kolonoskopi, baryum enemaya 

baĢvurmaksızın tanımızı güvenilir kılacaktır. 
  

Anahtar Kelimeler: AKUT BATIN, EPĠPLOĠC APPENDAGĠTĠS, CT GÖRÜNTÜLEME 
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[PB-I07] 

Akut Düşük Yoğunluklu Vücut Geliştirme Egzersizine Bağlı Gelişen Rabdomiyoliz 

  

Hasan Kara, AyĢegül Bayır, Ahmet Ak, Ali Doğru, Demet Acar, Murat Akın 

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD 

  

GiriĢ: Rabdomiyoliz, iskelet kas liflerinin akut nekrozu ve hücresel elemanlarının dolaĢıma 
sızmasıyla sonuçlanan klinik ve biyokimyasal bir sendromdur. Çoğunlukla travma ve ağır 
egzersizlerden sonra geliĢebilir. Ancak nadir olarak düĢük yoğunluklardaki egzersizlerde de 
karĢımıza çıkabilir. Bu çalıĢmada mekik çekmek gibi düĢük yoğun ağırlıklı egzersize bağlı 
geliĢen rabdomiyoliz olgusu sunulmuĢtur. 
Olgu: 24 yaĢında erkek hasta, acil servisimize Ģiddetli olan karın ağrısı Ģikâyeti ile baĢvurdu. 
Anamnezde hastanın birkaç saat önce aralıksız 380 adet mekik çektiği ve daha sonra karın 
ağrısı olması üzerine acil servisimize baĢvurduğu öğrenildi. Yapılan fizik muayenede genel 
durumu iyi Ģuuru açık, batında tüm kadranlarda aĢırı hassasiyeti vardı, ancak defans ve 
rebound bulgusu yoktu. Hastanın ilk alınan kan örneğinde patolojik olarak serum Kreatin 
fosfokinaz seviyesi 3812 u/L (30-200), aspartat aminotransferas 85 u/L (0-55), alanin 

aminotransferas 96 u/L (5-34), idrar tetkikleri ve diğer kan tetkikleri normal sınırlardaydı. 
Hastaya intravenöz sıvı tedavisi uygulandı. Üç gün süreyle bu tedaviyle takip edilen hastanın 
laboratuar değerlerinin düĢmesi üzerine herhangi bir komplikasyon geliĢmeden taburcu edildi.  
Sonuç: Travma veya aĢırı egzersiz sonrası acil servise baĢvuran hastalarda etkilenen kas 
kitlesine bakılmaksızın rabdomiyolizden Ģüphelenildiği durumlarda; serum Kreatin 
fosfokinaz, kreatinin ve potasyum değerleri incelenmeli, yüksek bulunan olgularda 
oluĢabilecek komplikasyonların önlenebilmesi için sıvı tedavisine erken baĢlanılmalıdır. 
  

Anahtar Kelimeler: Rabdomiyoliz, Kreatin fosfokinaz, Travma 
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[PB-I08] 

Oral kontraseptif intoksikasyonu sonrası pulmoner emboli 
  

Caner Çelik1, Aytekin Sağlam1
, Nilay Zorbalar

1, Banu KarakuĢ Yılmaz1, Tarık Sayın2
 

1Bağcılar Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Ġstanbul 
2Bağcılar Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, Ġstanbul 
  

GiriĢ: Pulmoner Emboli, acil servislerde sık karĢılaĢılan ve çoğunlukla tanı konulamayıp 
atlanan, önemli, acil bir tablodur. En sık alt ekstremite derin ven kaynaklı trombüslere bağlı 
geliĢir. Ġleri yaĢ, immobilite, obezite (BMI>35), gebelik, malignite, cerrahi operasyon, sigara, 

oral kontraseptif(OKS) kullanımı, kalıtsal trombofili, gebelik pulmoner emboli için en önemli 
risk faktörleridir. Oral ya da transkutanöz alınan östrojen kadınlarda venöz tromboemboli 
riskini 2-3 kat arttırır. Östrojenin tromboemboli riski sigara ve obezite ile artmaktadır. 
Hastamız, beklenen pulmoner emboli vakası öyküsünden farklı olarak; yüksek doz OKS alımı 
sonrası geliĢen pulmoner emboli nedeniyle özgünlük taĢımaktadır. 
Olgu: 29 yaĢında kadın hasta, son bir gün içinde baĢlayan baĢ dönmesi, senkop, göğüs ağrısı 
ve nefes darlığı Ģikayetleriyle acil servisimize baĢvurdu. Hastanın geliĢ Glasgow Koma 
Skalası (GKS):15, TA: 80/50 mmHg, Nb:112/dk ateĢ: 36.6 derece, Kġ:142 mg/dl, SS:18/dk 
idi. Akciğer sesleri doğal, wheezing yok, ral-ronküs yoktu. EKG sinüs ritminde, taĢikardikti. 
S1,S2 doğal, ek ses üfürüm yok, batın muayenesi doğal, defans yok, rebound yoktu. Nörolojik 
muayenesi normal, lateralize bulgusu yok, pupiller izokorik, IR +/+ idi. Öyküsü derinleĢtirilen 
hastanın dört gün önce suicidal amaçlı 17 adet Diana 35 tb (Siproteron asetat, Etinil estradiol) 
aldığı öğrenildi. Hgb:13,5 WBC:18000 PLT:128000 Biyokimya parametreleri normaldi. 
Troponin I: 0,429 (0,001-0,06) Pro-BNP: 39,44 (0,01-100) PH: 7,51 pO2:57,7 pCO2: 23,3 

sO2: 91 Laktat:3,7 D-Dimer: Okunamıyor idi. Pulmoner emboli düĢünülen hastaya Toraks 
Anjio BT planlandı. Bilateral pulmoner arter bifurkasyon düzeylerinde ve lober dallarının 
bazılarında pulmoner emboli ile uyumlu dolum defektleri görüldü(Resim-1, Resim-2). 

Hastanın Kardiyoloji servisine yatıĢı yapıldı.  
Sonuç: Acil servislere nonspesifik bulgularla çok sayıda hasta baĢvurmaktadır. Pulmoner 
emboli vakalarının çoğuna, nonspesifik yakınmaları ve iyi anamnez alınmaması nedeniyle 
tanı konamamaktadır. Klinikle uyumluluğu halinde anamnez derinleĢtirilmeli ve pulmoner 
emboli akıldan çıkartılmamalıdır. Bu olguda amacımız; ilaç intoksikasyonu vakalarının orta-

uzun vadede takibinin planlanmasına ve olası ikincil acil durumlara karĢı tutum 
sergilenmesine dikkat çekmek ve suisid amaçlı çok sayıda OKS alan hastada pulmoner 
emboliyi akılda tutmaktı. 
  

Anahtar Kelimeler: Nefes darlığı, oral kontraseptif intoksikasyonu, pulmoner emboli 
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Resim 1 
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Resim 2 
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[PB-I09] 

Postural tachycardia syndrome (POTS) olgusu 

  

Nezih Kavak, Fatma Nihal Özmen, Rıdvan Sarıkaya, Sema Avcı, Fatih Büyükcam 

DıĢkapı Yıldırım Beyazıt eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Ankara 

  

GiriĢ: Acil servislere senkop ile baĢvurular sıklıkla rastlanmaktadır. Senkop nedeni en sık 
nörolojik ve kardiyak senkop olarak bilinmektedir. 
 

Olgu: 28 yaĢında bayan hasta acil servise gün boyu geçirdiği sık senkop atakları sonrası 
baĢvurdu. Daha önceleri de zaman zaman senkop ataklarının olduğunu belirtmekle beraber 
baĢvuru öncesinde senkop ataklarının daha sık ve daha uzun olduğundan bahsetti. Sürekli 
olarak fludrokortizon 1x0,1mg/gün dozunda kullanmaktaydı. Bu tedavi hastaya daha önceden 
konulan POTS (Postural tachycardia syndrome) nedeniyle verilmiĢti. Hastanın geliĢinde 
arteriyel tansiyon 110/70 mmHg, nabız 85 atım/dk idi. Hasta göğüs ağrısı tarif etmiyordu. 
Nörolojik ve kardiyak muayenesinde herhangi bir patoloji yoktu. Senkop atakları sonrası 
postiktal dönem tarif edilmedi. Hastanın elektrokardiyografik incelemesi sinüs ritmindeydi ve 
patolojik bulgu yoktu. Bilgisayarlı beyin tomografi ve sonrasında difüzyon ağırlıklı manyetik 
rezonans görüntülemede patoloji tespit edilmedi. Hastaya son bir yıl içerisinde iki defa holter 
ve ekokardiyografi ile değerlendirildiği ve patoloji tespit edilmediği öğrenildi. Hastanın 
semptomları oturduğu veya yattığı yerden kalkarken sıklıkla görülmekteydi. Hasta acil 
serviste yatarken tansiyon ve nabız değerleri normal sınırlardayken, oturur pozisyona 
getirildiğinde TA: 90/60 mmHg ve nabız 140 atım/dk olarak ölçüldü ve hasta aniden baĢ 
dönmesinin arttığını söyledi. Hastanın kulak muayenesi normaldi. Hastanın Ģikayetlerini daha 
önceden bilinen POTS sendromuna bağlı olabileceği düĢünüldü. Hastaya intravenöz 500 cc 
izotonik sıvı replasmanı yapıldı ve kardiyoloji polikliniğine yönlendirildi. 
 

Sonuç: POTS sendromu en az altı aydır olan ve aralıklı olarak tekrar eden ortostatik durum 
intoleransı olarak tanımlanmaktadır. Hastalar yatar pozisyondan oturur pozisyona 
getirildiğinde kalp hızında 30 atım/dk veya daha fazla artıĢ ve tansiyonda 20/10 mmHg veya 

daha fazla düĢüĢ görülmektedir. Hastalarda genellikle çarpıntı, denge kaybı, dispne, baĢ 
ağrısı, bulantı, bulanık görme, uyku bozukluğu, egzersiz intolerasnı halsizlik gibi Ģikayetler 
görülmektedir. Denge kaybı ve presenkop sık görülmesine rağmen yaklaĢık %30‟unda 
bayılma görülebilmektedir. Acil servise senkop ile gelen hastalarda POTS sendromu ayırıcı 
tanılar arasında düĢünülmelidir. 
  

Anahtar Kelimeler: senkop, POTS sendromu, taĢikardi 
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[PB-I10] 

Yabancı Cisim Yutma, Diş Fırçası? 

  

Ġsmet Parlak, Vermi Değerli, Neslihan Siliv, Güner Yurtsever, Orhan ġahin, Ġbrahim Can 
Ayık 

Bozyaka Eğitim AraĢtırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Ġzmir 
  

GiriĢ: Yabancı cisim yutma önemli mortalite ve morbiditesi olan bir klinik durumdur. En sık 

çocuklarda, yaĢlılarda, tutuklularda ve psikotik vakalarda görülmektedir. Yabancı cisimler 
yapılarına göre organik veya inorganik, travma oluĢturucu özelliklerine göre ise künt veya 
kesici olarak ayrılabilirler. En sık özofagusta, daha sonra midede takılmaktadırlar. 
Obstrüksiyon, perforasyon veya kanamaya yol açabilirler. Yabancı cisimlerin %80-90‟ı 
spontan olarak gaita ile atılmaktadır, %10-20‟si endoskopik tedavi, %1‟i ise cerrahi tedavi 
gerektirmektedir. 

 

Olgu: Acil servisimize 23 yaĢında erkek hasta 10 dk önce diĢlerini fırçalarken diĢ fırçasını 
yutma iddiası ile ayaktan baĢvurdu. Hastanın yapılan muayenesinde vitalleri stabil, akciğer 
sesleri olağan, batın rahat, rebound ve defans yok idi. Hastanın çekilen ADBG‟sinde(ġekil 1) 
diĢ fırçasının fırça kısmını düĢündüren görüntü mide bölümünde görülmekte idi. Hastaya 
genel cerrahi konsültasyonu istendi ve endoskopi amaçlı interne edildi. Hastaya yapılan üst 
GIS endoskopide mide korpusunda sapı saplanmıĢ olarak izlenen yabancı cismin antrumdan 
pilora doğru girdiği görüldü ve endoskopik traksiyon ile çıkarıldı. Ġzlemde herhangi bir 
komplikasyon geliĢmeyen hasta Ģifa ile taburcu edildi. 
 

Sonuç: Batında yabancı cisimlerin morbiditesi ve mortalitesi yüksektir. Bu yüzden hastanın 
verdiği anamneze güvenmeli, görüntüleme yöntemleri ile desteklemeli ve hızlıca müdahele 
edilmelidir. 

  

Anahtar Kelimeler: DiĢ fırçası, Endoskopi, Yabancı Cisim Yutma 
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yabancı cisim yutma ADBG 
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[PB-I11] 

Batındaki saatli bomba 

  

Can Özen, Halil Ġbrahim Atalay, Serkan Emre Eroğlu, Haldun Akoğlu, Özge Onur, Arzu 
DenizbaĢı 
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pendik Eğitim AraĢtırma Hastanesi, Acil Tıp Ana Bilim 
Dalı, Ġstanbul 
  

GiriĢ: Abdominal aort anevrizmaları sık görülürler ve yaĢamı tehdit edebilirler. Asemptomatik 
vakalarda çoğu zaman tedavi gerekmez, tedavi rüptür veya disseksiyonu engellemek amacıyla 
yapılır. Çapı 5.5cm ve üzeri olan anevrizmalarda komplikasyon riski daha yüksektir. 
Asemptomatik olan vakalar BT ve MR gibi tetkiklerin kullanımının artması sebebiyle daha 
sık yakalanmaya baĢlanmıĢtır. KiĢinin bel çevresi ve kilosu anevrizmanın muayenede 
yakalanması için belirleyici olduğunu söyleyen çalıĢmalar mecvuttur. Bu sunumda hipertansif 
ensefalopati ön tanısı ile takip edilen hastada insidental olarak aort disseksiyonu saptanması 
durumuna yer verilmiĢtir.  
Olgu: 90 yaĢında erkek hasta acil servisimize oral alımda ve çevresiyle iletiĢiminde azalma 
Ģikayetleriyle getirildi. 7 yıl önce SVO geçirmiĢ olan hastanın GKS 11/12 
E4V2M5/(E4V2M6) ve sol tarafı hemiplejikti. Tansiyonu 185/105mmHg, nabzı 102/dk 
ölçüldü. Ġleri derecede kaĢektik olan hastanın fizik muayenesinde inspeksiyonda da görülen 
epigastriumda 5x5cm'lik pulsatil kitle tespit edildi. Yapılan yatakbaĢı USG'de kitlenin 6 cm 
çapında aortik dilatasyon görüldü. Hastanın rutin tetkik ve tedavi iĢlemlerine baĢlandı. 
Çekilen IV kontrastlı toraks ve batın BT'sinde abdominal aort proksimalinde 6cm'lik aortik 
anevrizma ve disseksiyon ile uyumlu dilatasyon alanı gözlendi. Hastanın nabız ve kan basıncı 
esmolol ile kontrol altına alındı. Kalp Damar Cerahisi ile konsülte edilen hasta takibi için 
yoğun bakım ünitesine alındı. Bilinç bulanıklığı hipertansif ensefalopatiye bağlandı. 
Takiplerinde bilinç bulanıklığı gerileyen hasta, aort diseksiyonu tanısıyla KVC tarafından 
opere edildi.  

Sonuç: Aort anevrizması aortun bir segmentinin normal çapının yarısından fazla geniĢlemesi 
olarak tanımlanır. En sık abdominal aortada infrarenal yerleĢimde görülür. Hastaların çoğu 
asemptomatiktir. Asemptomatik hastalarda fizik muayenede %30 oranında pulsatil kitle 

görülebilir. Semptomatik hastalarda karın ağrısı, ekstremitelerde iskemi gibi nonspesifik 
semptomlar olabilir. Bu semptomlar genellikle rüptür ile iliĢkilidir. Vakamızda belirgin bir 
semptom olmamasına rağmen acil tıpta tüm sistem muayeneleri ilkesine bağlı kalınarak 
batındaki pulsatil kitle farkedilmiĢtir. Nonspesifik semptomlarla baĢvuran hastanın 
muayenesinde bu “saatli bomba”nın bu denli rahat farkedilmesi tanının çok hızlı koyulmasına 
olanak sağlamıĢ ve tedavi sonrasında hasta iyi olarak taburcu edilmiĢtir. 
  

Anahtar Kelimeler: Aort anevrizması, diseksiyon, pulsatil kitle 
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anevrizma 

 
İleri derecede kaşektik olan hastanın epigastriumunda pulsatil anevrizma görülmektedir. 
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[PB-I12] 

Acil Serviste Bir Olgu Sunumu: “Özofagusta Yabancı Cisim” 

  

Özlem Karasu, Özlem Köksal, Harun Yıldırım, ġule Aydın 

Uludağ Üniversitesi Tıp fakültesi Acil Tıp AD 

  

GiriĢ: Özofagus yabancı cisimleri (ÖYC) çocuklarda ve eriĢkin yaĢ grubunda sık olarak 
karĢılaĢılan ve aynı zamanda ciddi morbidite ve mortaliteye neden olabilecek önemli bir 
sorundur. Bu nedenle ÖYC‟lerinin erken tanı ve tedavisi hayatı tehdit eden komplikasyonların 
önlenmesi için çok önemlidir. 
Olgu: 55 yaĢındaki erkek hasta akĢam yemeği sonrası boğazda takılma hissi ve tükürüğünü 
yutamama Ģikayeti ile baĢvurduğu Devlet Hastanesi‟ nde nazogastrik sonda kullanılarak 
özofagusta olduğu düĢünülen yabancı cismi ilerletme giriĢiminde bulunulan hasta, 
Ģikayetlerinin gerilememesi üzerine Uludağ Üniversitesi Tıp fakültesi hastanesi Acile Servise 
baĢvurdu. Yapılan fizik bakısında; bilinci açık, koopere, oryante, solunum sıkıntısı yoktu, 
akciğer sesleri doğal ve bilateral eĢitti. Vital bulguları; kan basıncı:110/70 mmHg, nabız 
dakika sayısı:80/dk, ateĢ:36.6ºC ve oksijen satürasyonu %97 saptandı. Çekilen ön-arka 

akciğer grafisi (ġekil-1) ve kan tetkikleri normal saptandı. Kulak Burun Boğaz (KBB) 
konsültasyonu istenen hastanın yapılan endoskopik muayenesinde; nazofarenks, orofarenks, 
hipofarenks ve larinks düzeyinde yabancı cisme rastlanmadı, hava pasajının açık olduğu 
belirtilerek acil cerrahi giriĢim düĢünülmedi. Gastroenterolojiye konsülte edilen hasta 12 saat 
sonra Gastroskopi yapılmak üzere Gastroenteroloji poliklinik kontrolü önerildi. Son olarak 
Göğüs Cerrahisine konsülte edilen hasta acil özofagoskopi açısından yatırıldı. Rigid 
özofagoskopla 17. cm‟de yabancı cisim (sarımsak) görüldü ve parçalanarak mideye itildi. 
ġikayetleri gerileyen hasta 24 saat göğüs cerrahisi kliniğinde gözlendi ve 10 gün sonra 
poliklinik kontrol önerisiyle taburcu edildi.  
Sonuç: Yabancı cisim yutulması ve özofagusta gıda takılması sık olan durumlardır. Yutulan 
yabancı cisimlerin ve özofagusa takılan gıda topaklarının büyük bir kısmı spontan olarak 
gastrointestinal sistemden dıĢarı atılırlar. Bu olguların ancak %10-20‟si cerrahi dıĢı 
giriĢimlere ve %1‟den azı ise cerrahi giriĢimlere ihtiyaç duymaktadır. 
  

Anahtar Kelimeler: Acil servis, yabancı cisim, özofagus 
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Şekil-1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. Türkiye A il Tıp Ko gresi -6 Eki   Eskişehir    
 

344 

 

[PB-I13] 

Acil serviste Fahr sendromunun nadir prezentasyonu: Akut izole psikoz 

  

Erden Erol Ünlüer, Arif Karagöz, Fatih Esad Topal, Mehmet CoĢkun Aykaç, Pınar YeĢim 
Akyol 

Ġzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve AraĢtırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği 
  

GiriĢ: Fahr Sendromu, beyinde kalsiyum birikimi ile karakterize, nadir bir nörolojik 
hastalıktır. Kalsifikasyonlar öncelikle bazal ganglionlarda olmak üzere serebral korteks gibi 
diğer bazı alanlarda da görülürler. Beyinde en çok etkilenen bölge lentiküler çekirdek ve 
özellikle de iç globus pallidustur. Hastalık ilk olarak alman nörolog Karl Theodor Fahr 

tarafından 1930‟da tanımlanmıĢtır. 
Olgu: 44 yaĢında kadın hasta görsel hallusinasyonlar ve kendine zarar verme ile kendini belli 
eden ani baĢlangıçlı psikozla acil servise baĢvurdu. Aile öyküsünde akraba evliliği ve abisinde 
epilepsi öyküsü vardı. Fizik ve nörolojik muayenesi olağandı. Bilgisayarlı tomografi 
tetkikinde, Fahr sendromu ile uyumlu olarak bazal ganglionlarda simetrik kalsifikasyonlar 

görüldü. Laboratuar bulguları normal sınırlarda saptandı. Lomber ponksiyonu olağan beyin-

omurilik sıvısı bulgularını gösterdi. Hasta nöroloji ve psikiyatri birimlerine konsulte edildi ve 
semptomatik tedavi uygulandı. Poliklinik takibine alınmak üzere taburcu edildi. poliklinik 
takibinde yapılan ayırıcı tanıya yönelik metabolik tetkikleri olağan saptandı. 
Sonuç: Ġdiopatik bazal ganglionların kalsifikasyonu ya da Fahr Sendromu, beynin hareketi 
kontrol eden bölümlerinde kalsiyum birikimi ile karakterize, nadir, genetik bir nörolojik 
hastalıktır. Hastalık kendini genellikle hayatın dördüncü veya beĢinci on yılında belli eder. 

Kendini genellikle sakarlık, kolay yorulma, bozulmuĢ yürüyüĢ, yavaĢ veya bozulmuĢ 
konuĢma, disfaji, istemsiz hareketler veya kas krampları ile belli eder. Nöropsikiyatrik 
semptomlar hafif hafıza bozukluğu ve konsantrasyon zorluğundan kiĢilik ve davranıĢ 
bozukluğu, psikoz ve demansa kadar değiĢken olabilir. Rutin hematolojik ve biyokimyasal 
çalıĢmalara ek olarak, serum kalsiyum, fosfor, magnezyum, alkalen fosfataz, kalsitonin ve 
parathormon düzeyleri de çalıĢılmalıdır. Beyin-omurilik sıvısı, enfeksiyonları dıĢlamak için 
incelenmelidir. Fahr sendromunun günümüzde kesin tedavisi veya izlenecek standart bir 
tedavi rejimi yoktur. acil servise psikotik semptomla gelen hastalar Fahr sendromu açısından 
da değerlendirilmelidir. 
  

Anahtar Kelimeler: Fahr sendromu, akut psikoz, bazal gangliyon kalsifikasyonu, acil servis 
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resim 1 

 
Aksiyal kesitte bilateral bazal gangliyon seviyesinde kalsifikasyonu gösteren bilgisayarlı 
beyin tomografi görüntüsü 

 

 

resim 2 

 
Aksiyal kesitte bilateral bazal gangliyon seviyesinde kalsifikasyonu gösteren Manyetik 
Rezonans görüntüsü 
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[PB-I14] 

Perkutan Lazer Disk Dekompresyon Sonrası Gelişen Bağırsak Perforasyonu 

  

Hakan Armağan1, Figen Tunalı Türkdogan2, Kenan Ahmet Türkdoğan3
, Veli Can Yarar

4
 

1Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD. 
2Isparta Devlet Hastanesi Radyoloji Bölümü 
3Bezmialem Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilimdalı 
4Isparta Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü 

  

GiriĢ: Son zamanlarda daha az invaziv giriĢim gerektiren alternatif yöntemlere talep 

artmaktadır. Bu hastalıkların baĢında lomber disk hernisi ve en sık yapılan Perkutan Lazer 
Disk Dekompresyon (PLDD) yöntemi gelmektedir. Batın içi organların yaralanması nadir 
gözlenirken en sık nedeni iseyöntemi uygulama becerisidir. Acil servise gelen hastalarda 

özellikle ikinci değerlendirmede anamnez alırken daha az cerrahi gereksinim gösteren 
alternatif tedavi yöntemlerini mutlaka göz önünde tutma gerekir. Biz bu vaka ile alternatif 
lomber disk tedavi yöntemi olan PLDD ile tedavi olan ve acilimize karın ağrısı Ģikayeti ile 
gelen bağırsak ansı perforasyonunu vurgulamak istedik.  
 

Olgu: 32 yaĢında erkek hasta acilimize akĢam baĢlayan ve sabah saatlerinde daha da artan 
karın ağrısı Ģikayeti ile geldi. Genel durumu iyi, bilinç açık koopere oryante olan hastanın 
tansiyonu 115/75 mmHg, ateĢ 37.70 C idi. FM de tahta karın bulgusu olan hastanın orta 
kadranda tam lokalize edilemeyen yaygın ağrısı vardı. ĠĢtahı ve gaz gayta çıkıĢı olmayan 
hastanın bulantı kusması mevcut idi. Laboratuvar bulgusu olarak wbc: 15.000, hb: 11,5, plt: 

214.00 idi. Radyolojik görüntülemede ise direct grafide sağda diafram altında serbest hava 
görünümü vardı. Genel Cerrahi konsultasyonu sonrası acil operasyon planlanan hastanın 
anemnezi derinleĢtiğinde bir gün önce lazer ile lomber disk tedavisi gördüğü öğrenildi. Alınan 
operasyon materyalinde krater Ģeklinde delik bağırsak ansı gözlenmiĢtir. 
 

Sonuç: Son yıllarda alternatif tedavi yöntemlerine majör cerrahi olmaması nedeniyle toplum 
tarafından rağbet artmıĢtır. Alınan anamnez sırasında halk arasında operasyondan sayılmayan 
PLDD gibi minör cerrahi tedavilerin, alternatif tedavi yöntemlerinin de sorulması tanıya 
gitmede fayda sağlayacaktır. 
  

Anahtar Kelimeler: alternatif tedavi yöntemi, bağırsak perforasyonu, acil servis, PLDD 
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Operasyon materyali 

 
Operasyon sırasında alınan perforasyon materyalinden örnek 
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[PB-I15] 

Konversiyon görünümünde bir pulmoner emboli olgusu 

  

Mustafa Örfi Erdede, Abdullah Ġlhan, Hakan Topaçoğlu 

Ġstanbul Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Ġstanbul 
  

GiriĢ: Pulmoner emboli (PE) sık karĢılaĢılan bir kardiyovasküler acil durumdur. %90 nedeni 
derin ven trombüsleridir. Diğer nedenleri ise hiperkoagülasyon (östrojen kullanımı gibi) ve 
damar duvar hasarıdır. PE tanısının konulması özgül bir klinik tablo ile ortaya çıkmadığı 
zaman gözden kaçabilir. Buna karĢılık, erken tedavinin son derece etkili olması nedeniyle, 
erken tanı konulması çok önemlidir. 
Olgu: 34 yaĢında bayan hasta acil servise kendisini iyi hissetmediğini söyleyerek baĢvurdu. 
Yapılan görüĢme süresince sürekli ağlayan ve anksiyete içerisinde olan hasta, özgeçmiĢinde 
herhangi bir hastalık tanımlamadı. Hastanın acil servise geliĢinde bilinç açık kooopere ve 
oryante idi. Hasta kendisini rahatsız eden bu durumu açıklayamadığını ve baĢka bir 
Ģikayetinin olmadığını belirtmekteydi. Hastanın geliĢ vital bulgularında taĢikardi (120/dakika) 
dıĢında bir anormallik saptanmadı. Tam kan sayımı ve biyokimya analizinde anormal değer 
izlenmedi. Kardiyovasküler solunum ve nörolojik muayeneleri olağandı. Ayrıntılı alınan 
öyküde bir hafta önce pnömoni tanısı ile antibiyotik ve 4 ay öncesinde oral kontraseptif ilaç 
kullanmaya baĢladığı öğrenildi. Pulmoner emboli Ģüphesi ile istenilen Pulmoner BT 
anjiografide masif olarak sağ ve sol ana pulmoner arterler ile segment dallarında trombüsler 
ve akciğer parankiminde ise yoğun enfarktüs alanları tespit edildi. Hastaya bir hafta önce 
konulan tanının pnomoniden daha ziyade pulmoner emboli olduğu anlaĢıldı. Uygulanması 
için kontrendikasyonu bulunmayan hastaya trombolitik tedavi baĢlanarak hastaneye yatırıldı. 
Ġzleminde klinik olarak rahatlama elde edilen hasta taburcu edildi 
Sonuç: Hastaların acil servise baĢvuru yakınmaları hekimleri ön tanıya yaklaĢtırmaktadır. 
Ancak bazen hastaların net açıklayamadığı yakınmalar veya psikiyatrik davranıĢları gözlense 
de ayrıntılı öykü alınması ve ayrıntılı tetkiklerin yapılması önem kazanmaktadır. Basit bir 
ankisiyetenin altında acil tedavi uygulanmasını gerektirebilecek patolojiler bulunabilmektedir. 
  

Anahtar Kelimeler: pulmoner emboli, anksiyete, trombolitik 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. Türkiye A il Tıp Ko gresi -6 Eki   Eskişehir    
 

349 

 

[PB-I16] 

Testis Torsiyonunu Taklit Eden Bir Distal Üreter Taşı: Olgu Sunumu 

  

Yılmaz Zengin, Ercan Gündüz, Recep Dursun, Mustafa Ġçer, Murat Orak 

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Diyarbakır 
  

GiriĢ:  
 

Dünyada yaklaĢık %4-15 oranında gözlenen üriner sistem taĢlarının %20‟si üreter taĢları 
olup, bunların da %70‟ini distal üreter taĢları oluĢturmaktadır. Yapılan son çalıĢmalarda 
boyutu 5-10 mm arası üreter taĢlarının %53 ihtimalle ve 5 mm altı üreter taĢlarının ise %98 
ihtimalle kendiliğinden düĢebileceği bildirilmektedir. TaĢın kendiliğinden düĢürülemediği 
durumlarda, Ģiddetli renal kolik, böbrek fonksiyonlarda ilerleyici azalma ve üriner 
enfeksiyonlara eğilim oluĢturduğu için erken dönemde müdahale edilmelidir. Distal üreter 
taĢları genitofemoral sinirin ilioinguinal ve genital dallarının uyarılması ile erkeklerde 
testislere, kadınlarda labia majorlara yansıyan ağrıya sebep olarak testis torsiyonu ve 
epididimit ile karıĢabilirler. Biz bu çalıĢma ile ani baĢlayan Ģiddetli testis ağrısıyla baĢvuran 
distal üreter taĢı olan bir hastayı sunmaktayız. 
 

Olgu:  

 

Sabah saatlerinde aniden baĢlayan Ģiddetli sağ testis ağrısı ile acil servise baĢvuran 37 
yaĢındaki erkek hastanın fizik muayenesinde genel durum iyi, bilinç açık, hastanın sağ 
testisinde hassasiyet ve elevasyonla ağrıda azalma dıĢında diğer sistemler doğal olarak 
değerlendirildi. Yapılan skrotal renkli dopler ultrasonografi(USG) normal olarak 
değerlendirildi. Üriner sistem USG‟de sağ böbrekte hafif düzeyde hidronefroz tesbit edilmesi 

üzerine çekilen kontrasız taĢ protokolünde batın pelvik tomografisinde (BT) sağ böbrekte 
distal üreter alt ucunda 4 mm çapında taĢ izlendi( Resim 1,2). Hastanın analjezisi sağlanarak 
üroloji ile konsülte edildi. Hastaya önerilerde bulunularak üroloji poliklinik kontrol önerisiyle 
taburcu edildi. 

 

Sonuç:  
Ani baĢlangıçlı Ģiddetli testis ağrısı olan hastalarda ilk olarak testis torsiyonu düĢünülmelidir.  
Ancak izole testis ağrısı ile baĢvuran hastalarda ayırıcı tanıda distal üreter taĢları da akılda 
tutulmalıdır. 
  

Anahtar Kelimeler: distal, üreter taĢı, testis torsiyonu 
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Resim 1 

 
Hastanın koronal batın tomografi kesiti 
 

 

Resim 2 

 
Hastanın aksiyal batın tomografi kesiti 
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[PB-I17] 

Datura Stramonium Alımına Bağlı Deliryum: 2 olgu sunumu 

  

Murat Ongar, Miray Özlem, ġervan Gökhan, Hacı Mete YüzbaĢı, Görkem Alper Solakoğlu 

Ankara Numune Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Acil Tıp, ANKARA 

  

Giriş:Datura stramonium; ülkemizde en sık “Ģeytan elması”, “tatula” gibi isimlerle bilinen 
belladona alkaloid ailesinin bir üyesi olan, atropin, hiyosiyamin, skopolamin içeren 
hallüsinojenik ve antikolinerjik etkileri olan bir tür bitkidir. 
Olgu:Hastanemiz acil servisine yakınları tarafından bilinç değiĢikliği, anlamsız konuĢma 
Ģikayetleriyle 19 yaĢında olan erkek 2 hasta aynı anda getirildi. Hastaların bilinçleri açıktı, 
kooperasyon sağlanamamaktaydı, yer, zaman, kiĢi oryantasyonu bozuktu. Ajitasyonları ve 
dezoryantasyonları mevcuttu. Hallüsine oldukları düĢünüldü; kendi kendilerine anlamsız 
konuĢmaları ve bakıĢları vardı, psikomotor huzursuzlukları dikkat çekiyordu. Hastaların vital 
bulguları: Tansiyon arteriyel; 142/75 mmHg, 135/72 mmHg. Nabız; 122/dk, 105/dk. AteĢ; 
37,5oC ve 37,2oC. Solunum sayısı; 20/dk, 18/dk. Elektrokardiyogramlarında sinüs taĢikardisi 
mevcuttu. Pupilleri izokorik, bilateral midriyazisleri mevcuttu. Deri, müköz membranlarının 
kuru olduğu görüldü. Barsak sesleri hipoaktifti. Hastalarda ankikolinerjik toksikolojik bir 
durum olabilieceği düĢünüldü ve destek tedavilerine baĢlandı. Hastaların laboratuarda tam 
kan, biyokimya, kan gazı değerleri normal, idrarda bakılan toksikoloji taraması negatifti. 
Hasta yakınlarından edindiğimiz bilgilere göre özgeçmiĢlerinde herhangi bir hastalık, ilaç 
kullanım öyküsü yoktu. Öyküyü derinleĢtirdiğimizde datura stramoniumu hallüsinojen etkisi 
ve eğlence amacıyla hastaneye baĢvurudan yaklaĢık 4 saat önce hastaların almıĢ oldukları 
öğrenildi. Ulusal Zehir DanıĢma Merkezi (UZEM) aranarak bilgi alındı. Hastalara 
ajitasyonları sebebiyle midazolam 5 mg intravenöz yoldan titre edilerek uygulandı. Kısa bir 
süre ajitasyonları gerileyen hastalara takiplerinde tekrar ajitasyonları olması sebebiyle 
toplamda 10 mg kadar midazolam ve ardından 5 mg diazem infüzyonu uygulandı, fakat 
ajitasyonları sonlandırılamadı. UZEM ile tekrar irtibata geçilerek hastalar için fizostigmin 
sağlandı. Hastalara 2 mg fizostigmin 5 cc serum fizyolojikle sulandırılarak 5 dakikada 
infüzyon Ģeklinde uygulandı. Ġlaç uygulaması sonrası 2 dakika içinde dramatik olarak 
ajitasyonları tamamen geriledi. Dezoryantasyonları, nonkoopere durumları tamamen ortadan 
kayboldu. Takiplerinde destek tedavisi verilen hastaların herhangi bir sıkıntısı olmaması 
üzerine hastalar 8 saat sonra taburcu edildi. 
Sonuç: Acil servise deliryumla gelen hastaların anamnez ve muayenesinden yola çıkarak 
bizim bu olgularımızda olduğu gibi toksikolojik durumları öngörebilmeli, etyoloji ve 
anamnezi bu açılardan derinleĢtirebilmeliyiz. 
  

Anahtar Kelimeler: datura stramonium, Ģeytan elması, tatula, antikolinerjik sendrom, 
deliryum 
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Resim-1 

 
Bilateral midriyazis 
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Resim-2 

 
Datura stramonium 
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[PB-I18] 

Hipertermik, kasılan, hiperaktif, konfü genç hasta: Serotonin sendromu 

  

Gülhan CoĢkun, Ahmet Demircan, BaĢak AltınbaĢ 

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Ankara 

  

GiriĢ: Serotonin Sendromu; serotonerjik etkili bir ilacın tedavi edici dozda veya suisid 
amacıyla aĢırı miktarda alınmasından ya da serotonerjik etkili iki ilacın farmakolojik 
etkileĢiminden kaynaklanan ve hayatı tehdit edici bir ilaç reaksiyonudur. Genellikle selektif 

serotonin gerialım inhibitörleri (SSRI), trisiklik antidepresanlar (TSA) ve monoamin oksidaz 
inhibitörleri (MAOĠ) gibi antidepresanlar ve diğer serotoninerjik ajanların kullanımıyla 
meydana gelir. Semptomlar nöromuskuler, otonomik aĢırı aktivite, kognitif ve davranıĢsal 
değiĢikliklerle karakterizedir. Radyolojik veya laboratuvar bir tanı yöntemi yoktur. Tanısı 
tamamen klinik Ģüphe ile diğer psikiyatrik ve medikal durumların dıĢlanmasına dayanır. 
Olgu: 28 yaĢında erkek hasta, yaklaĢık 2 saattir olan bilinç bulanıklığı ve kasılmaları olması 
üzerine ailesi tarafından acil servise getirildi. YaklaĢık 1 hafta önce Psikiyatri servisinden 
taburcu edilmiĢ. Bipolar bozukluk nedeniyle Ketiapin ve Venlafaksin tedavisi baĢlanmıĢ. 
BaĢvurduğunda AteĢ:39.5 ºC, Nb:148/dk, TA:120/90 mmHg, SS:16/dk, SO2: %90 bulundu. 
Kafa travma öyküsü yoktu. Viral enfeksiyon öyküsü yok. Evde ilaç kutusu bulunamamıĢ. 
Fizik muayenesinde GKS:6 (E1, M4, V1), bilinç kapalı, pupiller izokorik (3mm/3mm), ıĢık 
refleksi +/+, lateralize defisiti yoktu. Derin tendon refleksleri hiperaktifti. Myoklonus ve 

tremor mevcuttu. Hasta elektif entübe edildi. Serotonin Sendromu düĢünülen hastaya 
Siproheptadin baĢlandı. AteĢi ve lökositozu olan hastaya santral sinir sistemi enfeksiyonu 

açısından Lomber Ponksiyon planlandı. Ailesinden onam alınamadı. Seftriakson baĢlandı. 20. 
saatinde ekstübe edildi. Sonrasında kendisinden alınan bilgiye göre 60 adet Ketiapin ve 
Venlafaksin almıĢ. Takibinde stabil seyreden hasta Psikiyatri servisine yatırıldı.  
Sonuç: Serotonin Sendromunun hem tanısı zor olduğu için hem de tanı konulamazsa hastaya 
verilecek serotoninerjik ilaçlarla kliniği kötüleĢeceği için acil servis doktorları tarafından 
bilinmesi gerekmektedir. 

  

Anahtar Kelimeler: Serotonin sendromu, Toksikoloji, Antidepresan 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. Türkiye A il Tıp Ko gresi -6 Eki   Eskişehir    
 

355 

 

[PB-I19] 

Ev kazası sonucu oral elektrik yaralanması 
  

Mehmet Tahir Gökdemir1, Mehmet Özgür Erdoğan2
, Halil Kaya

1, Hasan Büyükaslan1, Özgür 
Söğüt3

 
1Harran Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Acil Tıp AD, ġanlıurfa 
2HaydarpaĢa Numune Eğitim Ve AraĢtırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Ġstanbul 
3Bezmialem Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Acil Tıp AD, Ġstanbul 
  

GiriĢ: Elektrik yaralanmalarının bölgemizdeki sıklığı az değildir. Hem ev içi hem sanayi ve 
iĢyeri elektrikleri potansiyel tehlike olarak görülmektedir. Ev ortamındaki düĢük voltaj 
elektrik yaralanmaları az gibi gözükse de bunun yetersiz kayıtlardan dolayı olduğunu 
düĢünüyoruz. DüĢük voltaj elektrik yaralanmaları ile ilgili az sayıda yayınlanmıĢ çalıĢma 
vardır.Mutfakta oynarken elektrik kablosunu ağzına alması sonucu yaralanan, bir yaĢındaki 
olguyu sunduk. 

Olgu: Bir yaĢında erkek çocuk hasta, mutfakta oynarken elektrik çarpması sonucu yaralnma 
nedeni ile acil servise, ebeveynleri tarafından getirildi. Genel durumu iyi Ģuuru açık, Glasgow 

koma skalalası (GKS) 15 olark değerlendirildi. Ağız sağ kenarında 3x2 cm' lik üçüncü derece 
yanık yarası vardı (Resim 1). Vücudun diğer bölgelerinde herhangi bir yaralanma bulgusuna 
rastlanmadı. Hasta monitorize edildi, rutin tetkikleri ve Elektrokardiyografi (EKG)‟sinde bir 
anaormallik saptanmadı. 24 saatlik takibinde vital bulgularında ve EKG‟sinde bir anormallik 
geliĢmedi. Lokal yara bakımı yapılan hasta Plastik cerrahi polikliğine yönlendirilerek acil 
servisten taburcu edildi. 

Sonuç: DüĢük voltaj elektrik yaralanmaları,özellikle çocuklar için ciddi bir yaralanma Ģekli 
olarak önemini koruyor. Ev kazaları bu anlamda çocuklar için ciddi riskler barındırıyor. 
Ebeveynlerin ciddi anlamda eğitimden geçmeleri gerektiğine inanmaktayız 

  

Anahtar Kelimeler: Ev kazası, düĢük voltaj elektrik yaralanması, Çocuk 
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Resim 1 
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[PB-I20] 

Psoas Apsesi 

  

SavaĢ Sezik, Aycan Akçalı, Turgay Yılmaz Kılıç, Murat YeĢilaras, Ezgi ġeker 
Ġzmir Tepecik Eğitim Ve AraĢtırma Hastanesi 
  

GiriĢ:  
Psoas apsesi (PA), psoas ve iliak kasları çevreleyen fasya içerisinde süpüratif sıvı birikmesi 
olarak tanımlanır. Tipik klinik bulgusu olmayan, tanıda ileri görüntüleme tekniklerine ihtiyaç 
duyulan ciddi komplikasyonlarla seyredebilen ve tedavisi güç bir enfeksiyon hastalığıdır. 
Olgu:  

Diabet tanısı ile takip edilen 47 yaĢında kadın hasta acil servise halsizlik, karın ağrısı 
Ģikayetiyle getirildi. Öyküsünde yaklaĢık bir haftadır sağ yan ağrısı, yürümede zorluk ve ateĢ 
Ģikayeti vardı. BaĢvuru anında uykuya meyilli idi. AteĢ: 37.5, Tansiyon: 180/99 nabız: 122/dk 
solunum sayısı:20/dk oksijen saturasyonu: %97 idi. Kan gazında: pH:7.018, PO2:132, 
PCO2:ölçülemedi, laktat:1.7, bikarbonat ölçülemedi, glukoz:580, laboratuvar tetkiklerinde 
beyaz küre:47.6 (normal değeri; 4,2-10,6), glukoz:534 (normal değeri;74-106), üre:31 
(normal değeri;17-43), krea:1 (normal değeri;0,8-1,3), sodyum:130 (normal değeri;136-146), 

potasyum:4.9 (normal değeri;3,5-5,1), TĠT: pH:5.5, keton:3+, glukoz:3+ olarak saptandı. 
Batın usg'de sağ perirenal alanda sıvama tarzı sıvı izlendi. Ayırıcı tanı açısından kontrastsız 
karın tomografisi çekildi ve sağ böbrek altından baĢlayan ve pelvise kadar uzanan psoas 
apsesi ile uyumlu görünüm izlendi.  
Sonuç:  
Psoas apsesi ilk kez 1881 yılında Mynter tarafından ileopsoas kompartmanında püy birikimi 
Ģeklinde tanımlanmıĢtır. Primer ve sekonder olarak sınıflandırılır. Çocuklarda ve gençlerde 
sık yaĢlılarda nadir görülmektedir. Primer PA saptanamayan bir odaktan mikroorganizmaların 
hematojen veya lenfojen yolla yayılması ile meydana gelir. Psoas kası retroperitoneal 
organlar, gastrointestinal sistem ve iskelet sistemi ile yakın komĢuluğudan dolayı bu 
sistemlerin enfeksiyöz hastalıklarında sekonder olarak olaya katılabilir. Sekonder PA‟de 
etyolojide crohn hastalığı, apandisit, ülseratif kolit, divertikülit, kolon tümörleri, disk 
enfeksiyonları, osteomiyelit, perirenal enfeksiyonlar, pyenefroz, cerrahi giriĢim sonrası, 
yabancı cisim komplikasyonları pott hastalığı ve tüberküloz izlenmektedir. Psoas apsesinin 
özgül olmayan kliniğinin yanında nadir görülen bir durum olması tanıda gecikmelere neden 
olmaktadır. Tedavisi apse drenajı ve uygun antibiyotik kullanımıdır. Acil servise ateĢ, karın 
veya bel ağrısı, topallayarak yürüme veya kalça eklemi fleksiyonunda zorluk çekerek 
baĢvuran hastalarda psoas apsesi tanısı akılda tutulmalıdır. 
  

Anahtar Kelimeler: Ġleri görüntüleme, psoas apsesi, yürümede güçlük 
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Resim: Psoas apsesi 
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[PB-I21] 

Pnömotoraks olmaksızın travmatik trakea rüptürü ve pnömomediastinum 

  

Ahmet Yıldırım, Hamit Özçelik 

T.C. Sağlık Bakanlığı Çanakkale Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği Çanakkale 
Devlet Hastanesi, Acil Servis, Çanakkale 

  

GiriĢ: Travmatik trakeal rüptür künt torasik travmalarının nadir bir komplikasyonudur. 
Belirtileri, önemsenmeyecek kadar basit olabileceği gibi hayatı tehdit eden boyutlara da 
ulaĢabilmektedir. Genellikle motorlu taĢıt çarpıĢmalarında ekstansiyondaki boynun 
direksiyona veya konsola çarpması sonucu geliĢir. Travmatik trakeal rüptüre hemen her 
zaman pnömotoraks eĢlik eder. BaĢarılı tedavinin anahtarı erken tanı ve trakeobronĢiyal 
yaralanmanın akılda tutulmasıdır. 
Olgu: 34 yaĢında erkek hasta araç içi trafik kazası sonrası Acil Servis'e getirildi. BaĢvuru 
anında vital bulguları normaldi ve Glasgow Koma Skoru 15 idi. Solunum sıkıntısı olmayan 

hastanın boyun ve sol göğüs duvarında emniyet kemerine bağlı yaygın ekimoz mevcuttu 
(Resim 1). Bilateral solunum sesleri eĢitti. Palpasyonda üst sternal bölgede hassasiyet ve 
boyun üzerinde cilt altı krepitasyon vardı. YatakbaĢı USG'de ve PAAC'de pnömotoraks 

bulgusu yoktu. Toraks BT'de pnömotoraks olmaksızın trakea rüptürü ve buna bağlı 
pnömomediastinum görüldü (Resim 2). Hasta cerrahi müdahale için göğüs cerrahisine 
devredildi. 

Sonuç: Çok değiĢik klinik bulgularla seyredebilen trakeal rüptürün erken tanınması önemlidir. 
Genellikle pnömotoraksla birlikte olan trakeal rüptürlerde solunum sıkıntısı, solunum 
seslerinde azalma, desaturasyon gibi bulgularla tanınabilir. Ancak bizim olgumuzda olduğu 
gibi emniyet kemeri izi olan pnömotoraks bulguları olmayan vakalarda trakeobronĢiyal 
yaralanmalar akılda tutulmalıdır. 
  

Anahtar Kelimeler: acil servis, emniyet kemeri izi, pnömomediastinum, trakea rüptürü 
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Resim 1: Sol göğüs duvarında emniyet kemeri izi 
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Resim 2: Pnömotoraks olmaksızın trakea rüptürü ve pnömomediastinum BT görüntüsü 
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[PB-I22] 

Miyokard enfarktüsü ve iskemik serebrovasküler olay 

  

Burak Demirci, Selim Ġnan, Burak Altan, Selçuk Akoğlu, Erinç Müderris, Uğur Bal 
Ankara Numune Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi 
  

GiriĢ:  
Klinik olarak belirgin miyokard enfarktüsü gibi beyin dıĢında vasküler hastalıklar inme riskini 
artırmaktadır. Ancak yaĢlılarda geliĢen miyokard enfarktüsü olguları genelde sessizdir ve 
sadece EKG ile belirlenebilirler. Farklı çalıĢmalarda miyokard enfarktüsü olgularının %21-

68‟inin sessiz geçirildiği ve bu oranın kadınlarda erkeklere göre daha yüksek olduğu 
saptanmıĢtır. Genel yaĢlı popülasyonda prevalans %1.2-6.4 arasındadır. Bu olguda da iskemik 
serebrovasküler olay kliniğiyle gelen hastada yakalanan miyokard enfarktüsü ele alınmıĢtır.  
Olgu:  

56 yaĢında bilinen diyabet ve hipertansiyon tanılı bayan hasta acil servise sol tarafta kuvvet 
kaybı ve konuĢma bozukluğu Ģikayeti ile baĢvuruyor. Hastanın kan basıncı 160/90 mmHg, 
kan ġekeri:257, saturasyon %96, ateĢ:36,6. Hastanın nörolojik muayenesinde bilinç açık 
koopere oryante. Pupiller izokorik. Sol nazolabial oluk silik, motor muayenesinde sol üst 
ekstremite ve alt ekstremite 3/5 motor kuvvetinde, TCR solda lakayıt, duyu muayenesi normal 
ve hasta dizartrik konuĢuyor. Hastanın kuvvet kaybı ve konuĢma bozukluğu dıĢında hiçbir 
aktif Ģikayeti yok, hasta göğüs ağrısı ya da nefes darlığı tanımlamıyor. Hastanın tetkikleri 
planlanarak EKG si çekiliyor ve EKG sinde akut iskemi ile uyumlu bulgular tespit ediliyor 
(ġekil-1). Hastanın kan tetkiklerinde Troponin:3,53(+), hemogram ve biyokimyasında acil 
müdahele gerektirecek anlamlı sonuç saptanmıyor. Hastanın acil çekilen diffüzyon MRG 
sonucunda, akut iskemik alanlar saptanıyor (ġekil-2). Tetkikler sonucunda hasta kardiyoloji 

ve nöroloji kliniklerine konsülte edilerek acil koroner yoğun bakıma yatırılıyor. Hastanın 
koroner anjiyografisinde sol ön inen koroner arterde %90, circumflex arterde %90, sağ 
koroner arterde %70 darlık tespit ediliyor.  
Sonuç:  
Sonuç olarak bu hastada olduğu gibi, iskemik yada hemorajik serebrovasküler olay kliniği ile 
acil servise baĢvuran hastalarda beraberinde kliniği olsun ya da olmasın miyokard enfarktüsü 
olabileceği unutulmamalı, hastalardan mutlaka acil olarak EKG görülmelidir. 
  

Anahtar Kelimeler: Miyokard Enfarktüsü, Serebrovasküler Hastalık, EKG, Diyabet 
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Şekil - 1 

 
EKG. Akut iskemi ile uyumlu değişiklikler. 
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Şekil -2 

 
Diffüzyon MRG. Akut iskemi ile uyumlu görünüm. 
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[PB-J01] 

Travmatik Beyin Hasarı Nedeniyle Gelişen Nöroleptik Malign Sendrom Benzeri 

Durum: Olgu Sunumu 

  

Mustafa Ġçer, Ercan Gündüz, Recep Dursun, Yılmaz Zengin, Mahmut Yaman 

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Diyarbakır 
  

GiriĢ:  
Travmatik beyin hasarı(TBH) beyine uygulanan direk ve indirekt göçlerin oluĢturduğu 

hasardır. TBH duyu ve motor bozukluğuna, spastisiteye, epilepsiye, mental disfonksiyona, 
davranıĢ, kiĢilik ve karakter değiĢikliklerine, konuĢma ve iletiĢim sorunlarına neden olabilir. 
Nöroleptik Malign Sendrom (NMS) çoğunlukla antipsikotik ilaç tedavisinin ilk iki haftasında 
ortaya çıkan, nadir ve hayati tehlike oluĢturan bir durumdur. Sıklıkla genç eriĢkin erkeklerde 
görülen NMS klinik olarak, hipertermi, kas rijiditesi, otonomik disfonksiyon, serum 
kreatinfosfokinaz(CPK) düzeyinde yükselme, lökositoz ve Ģuur bozuklukları ile karĢımıza 
çıkar. Bu çalıĢmada, TBH olan bir hastada nöroleptik ilaç kullanım öyküsü olmadan ortaya 
çıkan nöroleptik malign sendrom benzeri bir olguyu sunmayı amaçladık. 
Olgu:  

Yirmi yedi yaĢında erkek hasta bilinç kaybı, ateĢ, solunum sıkıntısı ve çarpıntı Ģikayetleri ile 
acil servise baĢvurdu. Hikayesinde 4 yaĢında trafik kazası sonrası geliĢen iletim tipi 
hidrosefali nedeni ile Ventriküloperitoneal Ģant(V-P) iĢlemi uygulanmıĢ. On ay önce 
psikolojik sorunları nedeniyle ketiapin 25 mg/gün tedavisi baĢlanmıĢ. Dört ay önce ketiapine 
bağlı NMS tanısı ile tedavi gören ve dört aydır ketiapin kullanmayan hastanın Ģikayetleri 
artması üzerine acil servise baĢvurmuĢ.  
Fizik muayenesinde genel durum orta, Ģuur konfüze ve dehidrate görünümde idi. AteĢ 39.5°C, 
nabız 125/ dakika, solunum sayısı 32/ dakika ve kan basıncı 90/50 mmHg idi. Nörolojik 
muayenede bilateral yaygın rijiditesi olan hastanın diğer sistem muayeneleri normal olarak 
değerlendirildi.  
Laboratuvar incelemelerinde; beyaz küre 12300, kreatin fosfokinaz (CPK) değeri 3534 
U/L(N:30-200 U/L), serum sodyum değeri 150 mmol/L, ve diğer labaratuvar parametreleri 
normal idi. V-P Ģant disfonksiyonu olmayan hastanın beyin omurilik sıvı(BOS) basıncı ve 
incelemesi normal olarak değerlendirildi. EKG‟de sinüs taĢikardisi mevcuttu. Beyin 
tomografisinde lateral ve üçüncü ventriküllerde dilatasyon dıĢında anormal bulgu 
saptanmadı(Resim1). EEG‟si normal olan hasta yoğun bakıma alındı ve semptomatik destek 
tedavisi verildi. On iki gün sonra Ģifa ile taburcu edildi. 

Sonuç:  
TBH olan hastalarda nöroleptik ilaç alımı olmadan da nöroleptik malign sendrom benzeri bir 
klinik tablo oluĢabilir ve semptomatik destek tedavisi ile tedavi edilebilir. 
  

Anahtar Kelimeler: Travmatik beyin hasarı, ateĢ, nöroleptik malign sendrom benzeri durum 
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Resim 1 

 
Hastanın beyin tomografisi görüntüsü 
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[PB-J02] 

Acil Serviste İntrakraniyal Kanama İle Karışabilecek Nadir Bir Olgu: Fahr Sendromu 

  

Burak Bekgöz, Onur Hakoğlu, Ayfer KeleĢ, Fikret Bildik 

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Ankara 

  

GiriĢ: Fahr hastalığı, bazal gangliyon, sentrum semiovale, dentat nukleus ve beyaz cevherin 
yaygın simetrik kalsifikasyonuyla karakterize, ilk kez 1930 yılında Fahr tarafından tanımlanan 
nadir görülen bir hastalıktır. Hastalığın prevalansı tam bilinmemekle birlikte literatürde vaka 
serileri Ģeklinde bildirilmektedir. Hastalığın etiyolojisi tam aydınlatılamamıĢtır ancak 
kalsiyum metabolizmasının bozukluğu olduğu düĢünülmektedir. Bu olgu sunumunda acil 
servise nöbet Ģikayeti ile baĢvurup önce intrakraniyal kanama olarak değerlendirilen, ardından 
yapılan tetkiklerde kanamanın dıĢlanarak Fahr sendromu tanısı konulan bir hastadan 
bahsedilmektedir. 

Olgu: Öncesinde bilinen herhangi bir hastalığı bulunmayan 34 yaĢında erkek hasta nöbet ve 
ardından yaklaĢık 1 saat süren bilinç bulanıklığı Ģikayeti ile acil servise baĢvurdu. Hastanın 
vital bulguları stabildi, Glasgow koma skoru 14 saptandı, muayenesinde bunun dıĢında bir 
anormallik saptanmadı. Hastanın yapılan tetkiklerinde kalsiyum değeri 3.82 mg/dL olarak 
saptandı. Ġlk kez nöbet geçiren hastaya çekilen acil beyin tomografisinde mezensefalon 
düzleminden sentrum semiovale düzlemine uzanan bilateral bazal gangliyonları çevreleyen 
frontoparietotemporal bölgede yaygın hiperdens lezyonlar saptandı (ġekil 1 ve 2) ve bu 
lezyonlar kanama lehine yorumlandı. Hastaya kalsiyum replasmanı baĢlandı. Hastaya 
tomografik beyin anjiografisi çekildi ancak anevrivmatik dilatasyona rastlanılmadı. Hasta 
Beyin Cerrahi bölümüne konsulte edilerek Anestezi ve Reanimasyon bölümü yoğun bakımına 
yatırıldı. Burada çekilen beyin manyetik rezonans incelemesinde, tomografide bahsi geçen 
lezyonların kalsifikasyon olduğu saptandı. Hastanın takibinde kalsiyum replasmanına devam 
edildi. Serum kalsiyum düzeyleri düzelen ve takibinde sorunu olmayan hasta taburcu edildi.  
Sonuç: Fahr sendromu yıllar önce tanımlanmasına rağmen az sayıda görülmesi nedeniyle hala 
hekimler tarafından farkındalığı az olan br hastalıktır. Ġntrakraniyal kalsifikasyonlar toplumda 
asemptomatik olarak görülmesine rağmen nöropsikiyatrik semptomlarla baĢvuran ve bazal 
gangliyonları tutan, intrakranial hiperdens lezyonlar saptanan hastalarda kanama ve 
kalsifikasyon ayırımı hayati önem taĢımaktadır. Kalsifikasyon saptanan hastalar ise Fahr 
sendromu açısından değerlendirilmelidir. 
  

Anahtar Kelimeler: Fahr sendromu, intrakraniyal kalsifikasyon, hipokalsemi 
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Şekil 1 

 
Simetrik intrakraniyal hiperdens lezyonlar 
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Şekil 2 

 
Simetrik intrakraniyal hiperdens lezyonlar 
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[PB-J03] 

Karın ağrısıyla gelen erişkin bir hastada acil serviste nadir konulacak bir tanı olarak 
Kistik Abdominal Retroperitoneal Lenfanjiom 

  

Abuzer Özkan, Ertan Sönmez, Özgür Söğüt, Bedia Gülen 

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi,Acil Ana Bilim Dalı,Ġstanbul 

  

GiriĢ: Kistik abdominal retroperitoneal lenfajiom en sık baĢ ve boyunda (%75), daha sonra 
aksillada görülür. Genellikle görünür bölgelerde yerleĢmesi sonucu erken yaĢlarda teĢhis ve 
tedavisi yapılmaktadır. Abdominal yerleĢimin nadir olması ve belirgin bir semptom vermeyiĢi 
eriĢkin yaĢlarda tesadüfen tanı konulmasına neden olabilmektedir. 
Olgu: 60 yaĢında erkek hasta bir gün önce attan düĢme sonrası geliĢen karın ağrısı Ģikayetiyle 
acil servise baĢvurdu. Fiziki muayenede; genel durumu iyi, vital bulgular stabildi. Batın orta 
hatta minimal hassasiyet mevcut olup defans ve rebound yoktu. Aile ve hastalık anamnezinde 
herhangi bir özellik saptanmadı. Hemogram ve Biyokimya rutin tetkiklerinde de patolojik bir 
değer görülmedi. Analjezik ve sıvı tedavilerine ragmen Ģikayetinin devam etmesi üzerine 
çekilen kontrastlı bilgisayarlı batın tomografisinde sağ retroperitoneal alanda karaciğer 
inferior seviyesinden baĢlayıp pelvik bölgeye kadar devam eden lenfanjiom tespit edildi. 
Perforasyon bulgusu olmayan hasta destek tedavisi ile takibe alındı. ġikayetleri gerileyen 
hasta genel cerrahi konsultasyonu sonucu elektif operasyon planlanarak taburcu edildi.  

Sonuç: Genel vücut travmalı hastada batın muayenesi tanı koydurmakta oldukça yetersizdir. 
Kesin tanı konulamayan vakalar için genellikle ileri görüntüleme yöntemlerine baĢvurulur. Bu 
tetkikler sonucu nadir görülen hastalıkların teĢhisleri de konulabilmektedir. Genellikle akut 
batın bulgularına neden olmayan retroperitoneal lenfanjiomun acil servise baĢ vuran karın 
agrılı hastalarda ayırıcı tanıda düĢünülmesi gereklidir. 
  

Anahtar Kelimeler: DüĢme, Karın ağrısı, Retroperitoneal Lenfanjiom 

 

 
RESİM 1 

En geniş yerinde yaklaşık 19x6.5 cm boyuta ulaşan hipodens kistik lezyon mevcuttur 
(Lenfanjiom). 
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[PB-J04] 

Ketiapin Kullanımına Bağlı Nöroleptik Malign Sendrom: Olgu Sunumu 

  

Halil Doğan, Doğaç Niyazi Özüçelik, Atilla Temel, Cem Ayan, Cem ġimĢek 

Bakırköy Dr Sadi Konuk EAH Acıl Tıp Kliniği Ġstanbul 
  

GiriĢ:  
Nöroleptik Malign Sendrom (NMS) genellikle antipsikotik kullanımı ile görülen, nadir 
karĢılaĢılan, ancak yaĢamı tehdit edebilen idiosinkratik istenmeyen bir etkidir. Yüksek ateĢ, 
otonomik dengesizlik, ekstrapiramidal bulgular ve bilinç değiĢiklikleri ile karakterizedir. 
Laboratuvar tetkiklerinde yüksek kreatin kinaz düzeyi, karaciğer ve böbrek iĢlevlerinde 
bozulma, lökositoz ve elektrolit dengesizliği görülebilir. Bu olgu sunumuyla 1 yıldır 
antipsikotik tedavi almakta iken NMS geliĢen olguyu literatür ıĢığında tartıĢtık. 
Olgu:  

40 yaĢında erkek hasta ateĢ, terleme ve vücutta kasılma Ģikayetiyle acil servise getirildi. 
Hastanın Ģikayetlerinin baĢvurudan 1 gün önce baĢlamıĢ. Bilinen Ģizofreni ve parkinsonizm 
hastalıkları mevcut. 1 yılldır Seroquel 100 mg∕gün tablet, Madopar 125mg. tablet, Parlodel 2,5 
mg. tablet kullanıyor. Daha önce Nöroloeptik Malign Sendrom tanısıyla yoğun bakım ve 
Nöroloji bölümünde yatıĢ öyküsü mevcut. 
Fizik muaynede; Genel durumu kötü, konfüze, kooperasyonu yoktu, Kan 
basıncı:140/100mmHg, nabız 120/dakika, solunum sayısı 20/dakika, oksijen satürasyonu %98 
(oda havasında) ateĢ: 40 C idi. Hastanın aĢırı derecede terlemesi, ataksisi, tremoru ve alt ve 
üst ekstremitelerde yaygın rijiditesi mevcuttu. Derin tendon refleksleri hiperaktifti. Akciğer 
sesleri doğaldı. Batında hassasiyeti yoktu. Elektrokardiografide sinüs taĢikardisi mevcuttu. 
Hastanın laboratuar bulgularında: lökositoz (WBC: 22000/µL), CPK yüksekliği (2275 IU/L), 
Potasyum: 6,99 idi. Aynı gün yapılan nöroloji konsültasyonu ile “NMS” öntanısıyla entübe 
edilerek yoğun bakıma interne edilen hastaya, antipsikotik tedavi kesilerek intravenöz (IV) 
sıvı replasmanı, IV parasetamol, Bromokriptin 10mg/gün, baĢlandı. CPK değeri 66000 IU/L 
değerine kadar yükselen hastaya IV sıvı replasmanına devam edildi.. Takiplerinde CPK 
değerlerinde düĢme gözlenen hastanın ateĢ yüksekliği olmadı. 16 gün yoğun hastahanede 
kalan hasta Ģifa ile taburcu edildi. 
 

Sonuç:  
Acil servislerde ve kritik hasta bakımının yapıldığı alanlarda antipsikotik tedavinin ender 
ancak ölümcül olabilen bu yan etkisi açısından dikkatli olmalıdır. Özellikle yüksek doz ve 
yüksek potensli antipsikotik kullanımının NMS riskini artırabileceği göz önüne alınmalıdır. 
  

Anahtar Kelimeler: Ketiapin, Nöroleptik Malign Sendrom, antipsikotik 
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[PB-J05] 

Mukormikoz: iki olgu sunumu, iki farklı prognoz 

  

Ayça Koca, Merve Koyunoğlu, Müge Günalp, Onur Polat, Arda Demirkan, Serdar Gürler 
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Ankara 

  

GiriĢ: Mukormikoz nadir ancak sıklıkla yüksek mortalite ile seyreden, invaziv bir fungal 
infeksiyondur. Sıklıkla kontrolsüz diabetes mellitus, AIDS, yüksek doz kemoterapi alan 
hematolojik maligniteli ve transplantasyon hastaları gibi immunkompromize konaklarda 
karĢımıza çıkmaktadır. Bu iki olgu sunumu erken tanının onemini vurgulamaktadır. 
 

Olgu sunumu 1:AteĢ ve halsizlik Ģikayetleriyle baĢvuran 64 yaĢında diyabetik hastaya fizik 
muayene ile orbital sellülit tanısı kondu, intravenöz ampisid sulbaktam baĢlandı. AteĢin 
devam etmesi üzerine, ileri radyolojik görüntüleme ve histopatolojik bulgularla rinoserebral 
mukormikoz tanısı konuldu. Kan Ģekeri düzenlenen, antifungal tedavi ve cerrahi debridman 
uygulanan hasta, Ģifayla taburcu edildi.  
Olgu sunumu 2: 63 yaĢında erkek hasta sol yüz yarısında ağrı ve hissizlikle ile acil servise 
baĢvurdu. ÖzgeçmiĢinde ITP ve steroid bağlı diyabet tanıları olan hastanın fizik muayenede 
sol gözde ptozis ve exoftalmus tespit edildi. Ġleri tetkik sonucu mukormikoz kabul edildi ve 
intravenöz amfoterisin baĢlandı ve cerrahi debridman yapıldı. Enfeksyonun geç evresinde 
baĢvuran hasta erken tanı almasına rağmen 2 ay içerisinde sepsis nedeniyle hayatını kaybetti. 
 

Sonuç: Diyabet, kanser gibi immun sistemi baskılayan hastalık durumlarında, orbital sellülit 
benzeri enfeksiyon ile baĢvuran hastalarda acil tıp uzmanının uyanık olması gerekmektedir. 
Son derece ölümcül seyreden mukormikozda erken tanı konulmasıyla erken dönemde cerrahi 
debridman uygulanmasının ve antifungal tedaviyle birlikte altta yatan hastalığın kontrol altına 
alınmasının prognoz ve surveye etkisini göstermektedir. 
  

Anahtar Kelimeler: mukormikozis, enfeksiyon, diabetes mellitus, göz acilleri 
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olgu sunumnu 1: bilgisayar tomografi görüntüsü 

 
Etmoid hücrelerde kemik destruksyonuınun eşlik ettiği geniş inflamatuar süreçle uyumlu 
bilgisayarlı tomografi görüntüsü, koronal kesit 
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vaka2: kırmızı göz, itp olan erkek hasta 

 
Kırmızı göz, proptozis ve göz hareketlerinde kısıtlılık olan 63 yaşında erkek hasta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. Türkiye A il Tıp Ko gresi -6 Eki   Eskişehir    
 

375 

 

 

[PB-J06] 

Çimentoya Bağlı Yanık: Olgu Sunumu 

  

Recep Dursun
1, Mustafa Ġçer1, Yılmaz Zengin1, Ercan Gündüz1

, Serkan Erbatur
2
, Abdullah 

ġen1
 

1Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Diyarbakır 
2Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik ve Rekonstriktif Cerrahi Ana Bilim Dalı, Diyarbakır 
  

GiriĢ:  
Çimento inĢaat sektöründe çok sık kullanılan bir yapı malzemesidir. Çimentoya bağlı yanıklar 
nadir görülse de çimentoya bağlı birçok dermatit vakası bildirilmiĢtir. Çimento kullanımında 
oluĢabilecek risklerin belirlenmesi, iĢ güvenliğinde yeterli önlem alınması ve konu ile ilgili 
eğitime ihtiyaç vardır. Çimento, kalsiyum alüminatlar ve silikatların karıĢımından kalsinasyon 
ile elde edilen katı maddedir. Islak çalıĢma koĢullarında, kireç hidrat cilt yüzeyinde nekroz ve 
yanıklara neden olabilir. Islak çimentoya maruziyette acil tedavi olarak çimentolu bölgenin 
bol su ile yıkanması önerilmektedir. Her ne kadar fosfat solüsyonu ile o bölgenin 
temizlenmesini öneren yayınlar olsa da oluĢacak kimyasal tepkimeye bağlı ısı sebebiyle yanık 
yüzeyini arttırabileceğinden dolayı bu tedavi Ģekli tartıĢmalıdır. Çimentoya bağlı sekelsiz ve 
erken iyileĢme nadir rastlanan bir durumdur. Bu çalıĢmada ıslak çimentoya bağlı bir olgu 
sunulmuĢtur. 
Olgu:  

Acil servisimize 112 ekibi tarafından iĢ kazası nedeniyle getirilen 45 yaĢında erkek hastanın 
fizik muayenesinde genel durum orta, Ģuur açık, koopere, TA:120/80 mmHg, Nabız:80/dk, 
kafatasında ve sol kolunda travmaya bağlı dermal abrazyon, Ģekil deformitesi ve kesilerin 
yanında çimentoya bağlı nekrotik yanıklar mevcuttu. Hastanın anamnezinde inĢaatta üzerine 
çimento torbası düĢmesi sonrası üzerine su dökülmesi ile ıslak çimentoya maruz kaldığı 
öğrenildi. Hastanın üzerindeki çimento artıkları uzaklaĢtırıldı ve bol su ile yıkandı. Sol kol 
atele alındı. Skalpteki açık yaranın büyüklüğü nedeniyle kapalı ıslak pansumanlar ve yara 
bakımı yapıldı. Tetanoz proflaksisi ve ikili antibiyoterapi ile plastik cerrahi kliniğine yatırıldı. 
Bir hafta sonunda nekrotik dokular uzaklaĢtırılarak greft ile kapatıldı.  
Sonuç:  
Islak çimento cilt üzerinde allerjik dermatit, travmaya bağlı etkiler ve alkali etkisine bağlı 
derin nekroza kadar ilerleyebilen yanıklar olmak üzere üç Ģekilde etkisini gösterir. Acil 
servise baĢvuran hastalarda ıslak çimentonun oluĢturacağı nekrotik yanıklar düĢünülerek 
çimento ıslatılmadan uzaklaĢtırılmaya çalıĢılmalı ve sonrasında hızlıca bol su ile yıkanmalıdır. 
Erken cerrahi debridman ve tekrarlayan pansumanlar ile komplikasyonlar azaltılabilir. 
  

Anahtar Kelimeler: ıslak çimento, nekroz, yanık 
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Resim 1 

 
Hastanın başvuru anında cilt lezyonları 
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[PB-J07] 

Yabancı cisim ile müdahale sonrasında farenks rüptürü: Olgu sunumu 

  

Ramazan Oğuz ġahin1
, Sinan Cem Uzunget

1, Mert BaĢaran2, Salih Erpulat ÖziĢ1
, Arzu 

Pampal
3
 

1Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis Ana Bilim Dalı 
2Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kbb Ana Bilim Dalı 
3Ufuk Üniversitesi Çoçuk Cerrahi Ana Bilim Dalı 
  

GiriĢ: Literatürde yabancı cism ile farenks rüptürü ile ilgili sınırlı sayıda bilgi vardır. Biz 
burada alkol ve narkotik madde alımı sonrasında senkop geliĢen 26 yaĢında kadın hastaya 
solunumu sağlamak amacıyla uygulanan yabancı cisim nedeniyle geliĢen farenks rüptürü 
olgusu sunuyoruz. 

Olgu: 26 yaĢında kadın hasta acil servise senkop geçirdiği için baĢvurdu. Yakınları tarafından 
solunumunun durduğu gerekçesiyle bir yabancı cisim (metal kaĢık) ile müdahale edildiği 
öğrenildi. Hasta alkol ve uyuĢturucu madde etkisi altında olduğu için uykuya meyilliydi. Kan 
basıncı: 100/70mmHg, Nabız: 117, AteĢi: 37,5 Solunum sayısı: 16/dakika idi. Oksijen 
satürasyonu %98 ve Kan Ģekeri: 148mg/dl olan hastanın gönderilen rutin kan tetkikleri 
normal bulundu. Intravenöz hidrasyon ve kardiak monitörizasyon ile takip edilen hasta, bilinci 
açıldığında boyun ağrısından Ģikayetçiydi, boyun ön ve lateral yüzlerinde bilateral ödem 
geliĢti, boyun cildi altında krepitasyon geliĢti. Boyun ve Toraks BT'de parafarengeal kas 

grupları arasında, retrofarengeal mesafede mediasten ile devamlılığı izlenen 
(pnömomediastunum) serbest hava izlendi. Farenks rüptürü tanısıyla KBB kliniği tarafından 
acil operasyona alınan hasta takiplerinde tam düzelme gösterdi. 
Sonuç: Yabancı cisim ile meydana gelen farenks rüptürü literatürde nadiren bildirilmiĢtir. 
Boyunda krepitasyon ve BT'de parafarengeal yumuĢak dokuda serbest hava görülen 
hastalarda farenks rüptürü mutlaka akılda bulundurulmalıdır. Erken müdahale hayat 
kurtarıcıdır. Müdahale edilmediği taktirde enfeksiyon ve mortalite riski yüksektir. 
  

Anahtar Kelimeler: yabancı cisim, farenks, rüptür, pnömomediastunum 
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[PB-J08] 

Bilinç Bulanıklığı İle Gelen Gebe Hasta;Eklampsi mi Yoksa İntoksikasyon mu? 

  

Kamuran Çelik, Mehtap bulut, Bayram Palaz, Sinan Kaya, Funda Elumar, Yalçın Katı 
Bursa ġevket Yılmaz Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi,Acil Tıp Kliniği,Bursa 

  

GiriĢ:  
Zehirlenme olguları çok farklı klinik tablolarla acil servislere baĢvurabilirler. Bu nedenle 
klinik Ģüphe çok önemlidir ve hastadan ayrıntılı bir anamnez Ģarttır. Bu olgu ile nadir 
görülebilecek bir zehirlenme türünü paylaĢmak istedik. 
Olgu: 32-33 hafta gebeliği olan 35 yaĢında bayan hasta, bir ilçe devlet hastanesinden bilinçte 
bulanıklık, konfüzyon sebebiyle preklampsi, ensefalit ön tanılarıyla sevk edildi. Hastanın 
yapılan nörolojik muayenesinde, GKS:15, ense sertliği yok, pupiller izokorik ve normaldi. 
Derin tendon reflekslerinde süresinde uzama mevcuttu. Bunun dıĢında herhangi bir sistem 
muayenesinde patoloji saptanmadı. Hastadan bakılan tam kan sayımında hafif bir lökositoz 
(13.400) dıĢında diğer kan biyokimyasında ve idrar tetkikinde özellik saptanmadı. Mevcut 
nörolojik tabloyu açıklamak adına hasta gebe olduğundan diffüzyon MR çekildi. Diffüzyon 
MR‟da patoloji izlenmedi. Hastanın anamnezi derinleĢtirildiğinde bir hafta önce saçına hint 
kınası uyguladığı öğrenildi. Zehir danıĢma merkezi arandı. Hint kınasının içinde bulunan 
parafenillamidin isimli maddenin böyle etkilere sebep olduğu öğrenildi. Hastaya nöroloji ve 

kadın doğum kliniklerinden konsültasyon istendi ve gözlem önerildi. Hasta acil serviste 16 
saat gözlem sonrası tamamen iyileĢmesi üzerine önerilerle taburcu edildi. 
Sonuç: Piyasada mevcut çok sayıda ve türdeki doğal bitkisel ürünler, halk tarafından gerek 

sağlık gerekse de kozmetik amaçlı kullanılmaktadır. Ancak bu tür bitkisel ürünlerin cilt 
yoluyla bile alınması sonrasında bazı beklenmeyen yan etkiler görülebilmektedir. Bu nedenle 
acil servise baĢvuran ve klinik tablosunu açıklayamadığımız hastalarda anamnezde mutlaka 

bitkisel ürün kullanımı sorgulanmalı, zehir danıĢma birimine danıĢılmalı ve gerekirse gözlem 
amaçlı hastaneye yatırılmalıdır. 
  

Anahtar Kelimeler: hint kınası, gebelik, intoksikasyon 
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[PB-J09] 

Künt Travmaya Bağlı İris Sfinkter Rüptürü Sonucu Gelişen İzole Anizokori 
  

Murtaza Kaya
1, Ali Attila Aydın1, Cemile Aydın2

, Umut Akar
1, Ümit Kaldırım1

 
1Gülhane Askeri Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Ankara 
2Numune Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Ġç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Ankara 

  

GiriĢ: Ġris sfinkter rüptürü bazen künt travma sonucu oluĢur. Ani künt travma irisi geriye 
doğru iter. Ġristeki ani geniĢleme, sfinkter pupilla içerisinde oluĢan kesme kuvvetleri 
nedeniyle rüptür ile sonuçlanabilir. Aynı zamanda, sfinkter pupillada refleks kontrüksiyon 
meydana gelir. Iris stroması elastikiyet sınırına ulaĢtığında, en zayıf alanlar rüptüre olur ve bu 
durum anizokoriye sebep olur. Bu vakalarda görme keskinliği normal veya bozulmuĢ olabilir 
ve göz içi basıncı alçaktan yükseğe kadarki bir aralıkta olabilir. OluĢabilecek bir görme kaybı 
genellikle 4-6 hafta içerisinde tamamen geri dönse de dilate pupil kalıcı bir bozukluk olarak 
seyreder. 

Olgu: 25 yaĢında erkek hasta koĢma esnasında sol gözüne aldığı künt travma sonrası göz 
ağrısı Ģikayeti ile Acil Servis‟e baĢvurdu. Genel durumu iyi, Ģuuru açık, oryantasyon ve 
kooperasyon tamdı. Fizik incelemede; etkilenen gözün pupili asimetrik olarak geniĢlemiĢti ve 
ıĢık refleksine cevap minimaldi. Bilateral görme keskinliği normaldi. Göz Kliniği tarafından 
yapılan biyomikroskobik muayenede; +2 mikrohifema ve saat altı hizasında iris sfinkter 
rüptürü saptandı. Hastaya prednizolonlu göz damlası önerilerek taburcu edildi. 
Sonuç: Göz üzerine künt travma bir çok hasara yol açabilmektedir. Travmanın Ģiddeti ve 
hasarın yerine göre göz küresi, içerdiği dokular ve çevreleyen kemik dokular etkilenebilir. Ġris 
sfinkter rüptürüne bağlı künt travmalar, anizokori ve hifema ile sonuçlanabilir. Anizokori 
retina hasarının veya görme kaybının bir göstergesi iken, hifema ise gözün ön çemberinde 
oluĢan kanamanın bulgusudur. Bu durum; geçici, parsiyel veya tam görme kaybı ile 
sonuçlanabilir. Travmaya bağlı oluĢabilecek kalıcı hasarları en aza indirgemek için, ayırıcı 
tanı konusunda dikkatli olmalıyız. Hastaların yeterli tanı ve tedavileri için, mümkün olan en 
kısa sürede Göz Hastalıkları Uzman‟ı tarafından değerlendirilmesi gerekir. 
  

Anahtar Kelimeler: Anizokori, Ġris, Rüptür, Sfinkter 
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[PB-J10] 

Otitis media sonrası gelişen beyin absesi 
  

Sema Avcı, Rıdvan Sarıkaya, Fatma Nihal Özmen, Nezih Kavak, Fatih Büyükcam 

DıĢkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Ankara 

  

GiriĢ: Otitis mediada hastalar sıklıkla ateĢ veya ateĢ olmaksızın kulak ağrısı ile hastaneye 
baĢvurmaktadır; kulak çınlaması, baĢ dönmesi, nistagmus, iĢitme kaybı ve kulak akıntısı 
klinik tabloya eĢlik edebilir. Otitis medianın komplikasyonları intrakranial ve intratemporal 
olup en sık timpanik membran perforasyonu görülür ve genelde otore ile bulgu verir. Akut 
mastoidit, lateral sinüs trombozu ve süpüratif yolla oluĢan menenjit ve beyin absesi hayatı 
tehdit edici diğer komplikasyonlardır. Bu makalede 21 yaĢında bir hastada otitis media sonrası 
geliĢen beyin absesi olgusundan bahsedildi. 
 

Olgu: 21 yaĢında erkek hasta acil servise yaklaĢık dört saattir devam eden bilinç bulanıklığı, 
ateĢ ve uykuya meyil Ģikâyetiyle getirildi. Hastanın on yıldır madde bağımlılığı (eroin 
kullanımı) olduğu öğrenildi, bunun haricinde bilinen kronik bir hastalığı veya sürekli 
kullandığı bir ilacı yoktu. Hastaya beĢ gün önce otitis media tedavisi verilmiĢti. Hastanın 
baĢvurusunda Glasgow Koma Skoru:9 (G2, M4, S3) idi; TA:110/70 mmHg, Nb:125 atım/dk 
ve ateĢ:38.6°C (timpanik) idi. Laboratuar tetkiklerinde WBC:20.500 idi ve diğer kan tetkikleri 
normaldi. BBT‟de sol serebral hemisferde frontoparyetal bölgede, en kalın yerinde 6 mm‟ye 
ulaĢan subdural koleksiyon, sol hemisfer sulkuslarda silinme ve ödem, orta hattın sağına 
doğru 5.6 mm Ģift mevcut idi (Resim 1). Kontrastlı beyin MRG‟de sol temporal bölgede 
parankimal extra-aksiyal sıvı koleksiyonu ve periferal kontrastlanma görülmekte idi (Resim 
2). Hastaya vankomisin 2x500mg ve meropenem 3x2gr dozunda baĢlandı ve ertesi gün de 
beyin berrahisi tarafından opere edildi. Hastada operasyon sonrası sekel olarak sensorinöral 
afazi haricinde sorun olmadı. 
Sonuç: Menenjit ve beyin absesi gibi intrakranial komplikasyonlar kronik otitis mediada daha 
eĢlik etmesine rağmen immün yetmezlikli hastalarda akut otitis mediada sıklık 
göstermektedir. Bizim hastamızın intravenöz madde bağımlılığı nedeniyle immün sisteminin 
baskılanmıĢ olabileceği ve bu immün zayıflığın otitis media sırasında beyin absesine zemin 
oluĢturmuĢ olabileceği düĢünüldü. Akut otitis mediada karĢılaĢılabilecek komplikasyonlar 
hakkında hastalar bilgilendirilmeli ve immün yetmezliğe zemin oluĢturabilecek durumlar 
hastalarda sorgulanmalıdır. Böyle bir riski olan hastalar ise yakından takip edilmelidir. 
  

Anahtar Kelimeler: otitis media, beyin absesi, komplikasyon 
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Resim 1 

 
Hastanın tanı anında Beyin BT görüntüsü 
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Resim 2 

 
Hastanın tanı anında Beyin MR görüntüsü 
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[PB-J11] 

Fentanil kullanımına bağlı akut koroner sendrom: Olgu sunumu 

  

Selim Genç, Macit Aydın, Ayhan Sümer Yaman, Kadir Dibek, Seda Özkan 

DıĢkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Acil Servis, Ankara 

  

GiriĢ: Fentanil ağrı tedavisinde sıklıkla kullanılan, kısa etki süresine sahip sentetik opioid 
analjeziktir. Ġntravenöz uygulamasına bağlı olarak solunum depresyonu, apnea, asistoli, 
larinks spazmı, kas rijiditesi, miyoklonik hareketler, bulantı, kusma,baĢ dönmesi, allerjik 
reaksiyonlar gibi yan etkiler görülebilir. Opioidlerin minimal kardiyovasküler etkilerine 
karĢın bazı hastalarda uygulanmalarını takiben önemli hipotansiyon, hipertansiyon ve aritmi 
oluĢturduğunu bildiren raporlar vardır. Bu makalede fentanil kullanımına bağlı geliĢen akut 
koroner sendrom olgusu sunuldu. 

 

Olgu: 36 yaĢında erkek hasta göğüs ağrısı yakınması ile acil servise getirildi. Öyküsünden iki 
gündür yan ağrısı olduğu ve bunun için iki kez intravenöz fentanil kullandığı, son olarak 
fentanil yapıldıktan 10 dakika sonra baskı Ģeklinde göğüs ağrısının baĢladığı, giderek arttığı, 
sol koluna yayıldığı öğrenildi. BaĢvuruda vital bulguları stabil, fizik muayene bulguları 
normal idi. Çekilen elektrokardiyogramında (EKG) V2-4 derivasyonlarında ST dalga çökmesi 
mevcuttu (Resim 1). Laboratuar incelemesinde CK 1535 u/L (NA: 32-294),CK-MB:46 U/L 

(NA: 0-25), troponin 0.78 ng/ml (NA:0-0.006) idi. Hastaya 300 mg asetilsalisilik asit ve 

enoksaparin baĢlanarak enzim ve EKG takibine alındı. Takibinin birinci saatinde çekilen EKG 
de ST dalga çökmelerinin düzeldiği görüldü (Resim 2). Dördüncü saatteki laboratuar 
incelemesinde CK: 1860 U/L,CK-MB:42 U/L, troponin: 6.34 ng/ml idi. Yapılan 
ekokardiyogramda EF %65 idi, duvar hareket bozukluğu izlenmedi. Yapılan koroner 
anjiografide koroner arterler normal olarak değerlendirildi. Takibinin ikinci gününde taburcu 
edildi. 

 

Sonuç: Fentanil kullanımına bağlı akut koroner sendrom geliĢimi oldukça nadirdir. Fentanilin 
yüksek dozları plazma katekolamin seviyesini artırıp kalbin iĢ yükünün artmasına sebep 
olabilir. Bu durum sonrasında akut koroner sendrom geliĢebilir 
  

Anahtar Kelimeler: fentanil, akut koroner sendrom, acil servis 

 

 



 

9. Türkiye A il Tıp Ko gresi -6 Eki   Eskişehir    
 

384 

 

resim 1 

 
 

 

resim 2 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

9. Türkiye A il Tıp Ko gresi -6 Eki   Eskişehir    
 

385 

 

[PB-J12] 

Nedeni bulunamayan hiperkalemi - En değerli tanı testleri: Hikaye ve Özgeçmiş 

  

Melis Efeoğlu, Servan Kara, Haldun Akoğlu, Serkan Emre Eroğlu, Özge Ecmel Onur, Arzu 
DenizbaĢı Altınok 

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Ġstanbul 
  

GiriĢ: Bir hastalığın tanısını koyarken bir çok bileĢenden yararlanılır. Ġlk olarak hekim 
hastadan hastalıkları hakkında detaylı bilgi edinmeli, gözlemlerde bulunmalı ve daha sonra 
hastanın fizik muayenesini gerçekleĢtirerek en son olarak laboratuar ve görüntüleme 
teknikleri gibi yardımcı tanı yöntemlerinden faydalanmalıdır. (1) 
 

Olgu: Bilinen HT, tip 2 DM ve KAH bulunan 70 yaĢında kadın hasta bulantı, kusma, halsizlik 
ve uykuya eğilim Ģikayeti ile yakınları tarafından acil servise getirildi. Ġnsulin dıĢında 
herhangi bir ilaç kullanmadığı ifade edilen hastanın vital parametreleri Ģu Ģekildeydi: N 30/dk, 
KB 170/80 mmHg, SS 22/dk, SO2 %97, T 36.8. GKS 14 olan hastanın parmak ucunda kan 
Ģekeri düzeyi 158 mg/dl olarak ölçüldü. FM'de genel durum orta, kalp ritmi bradikardikti. 
Hastanın EKG'sinde nodal ritm tespit edilmesi üzerine hasta semptomatik bradikardi olarak 
değerlendirildi. TA normal olan hastada tam doz atropin uygulandı ancak yanıt alınamadı. 
Biyokimyasal tetkiklerinde BUN 33 mg/dl, kreatinin 1,32 mg/dl, sodyum 139 mEq/l, 

potasyum 5,9 mEq/l, kardiyak markerlarda özellik olmaması üzerine hastanın bradiaritmisinin 
hiperpotasemi nedeniyle geliĢtiği düĢünüldü. Acil diyaliz endikasyonu konulmayan hastaya 
geçici transkütan pace uygulandı. Rutin hiperkalemi tedavileri uygulanan hastanın 12 saat 
sonunda kalp hızı 65/dk'ya çıktı ve sinüs ritmine döndü, potasyum düzeyi 5,3 mmol/l olarak 
ölçüldü. Kontrollerinde patoloji saptanmayan ve semptomu gerileyen hasta poliklinik 
kontrolü önerilerek taburcu edildi. Tekrarlanan hikayesinde iki hafta önce karın ağrısı, bulantı 
ve kusma nedeniyle acil servise baĢvurduğu, yapılan tetkikleri sonunda hipopotasemiye 
sekonder paralitik ileus tanısı koyulduğu, o zamana kadar uzun süredir kalsiyum kanal bloker 
ve angiotensin reseptör blokörü kullandığı öğrenildi. Diyabetik nefropatisi olan ve ACE 

inhibitörünün yardımıyla nefropatisinin gerilemesi üzerine hipokalemiye girdiği düĢünülen 
hastada ACE inhibitörünün bırakılmasına sekonder nefropatiye bağlı hiperkalemi atağı tanısı 
konuldu.  

 

Sonuç: Detaylı olarak alınan bir anamnez ve dikkatli yapılan bir FM hem hasta ve doktor 
arasındaki iletiĢimi güçlendirerek hastanın doktoruna olan güvenini arttıracak hem de hastanın 
tanısının daha doğru bir Ģekilde koyulmasını sağlayacaktır. 
  

Anahtar Kelimeler: Hiperkalemi, hipokalemi, diyabetik nefropati 
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[PB-J13] 

Pelvis Fraktürünün Acil Serviste Stabilizasyonu 

  

Serdar Özdemir, Tuba Cimilli Öztürk, Tevfik Patan, Oktay Öcal, Mehmet Akçimen, Hasan 
Demir, Rasim Yorulmaz, Özge Ecmel Onur 
Fatih Sultan Mehmet Eğitim AraĢtırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Ġstanbul 
  

GiriĢ: Pelvik yaralanmalar mortalitesi ve morbiditesi yüksek travmalardır. Tüm pelvis 
kırıklarının mortalitesi %5-16 arasında iken, open-book fraktürlerde mortalite %45‟lere 
ulaĢmaktadır. Pelvis kırıklarına erken dönemde kafa, ürogenetal ve gastrointestinal organ 

yaralanmaları, kanama ve sinir hasarları; geç dönemde ise ağrı, kaynamama, ekstremite 
eĢitsizliği ve nörolojik sekeller eĢlik eder. Muayenede zorlayıcı manevralar Pelvik hematomu 
bozup yeni kanamalara yol açabilir. Bu sebepten dolayı fizik muayene mümkünse sadece bir 
kere ve dikkatlice yapılmalıdır. Erken dönemde pelvis stabilizasyon metodlarının 
uygulanması hayat kurtarıcıdır. 
Olgu: 26 yaĢında erkek hasta motosiklet kazası sebebiyle 112 acil servise getirildi. Hastanın 
muayenesinde bilinç açık, oriente, koopere, GKS 15, nabız:130/dk, TA:80/49mmHg, 
so2:%99, solunum sayısı:20 idi. Fizik muayenesinde patolojik olarak; sağ kasıkta hematom ve 
ve kalçada Ģekil bozukluğu görüldü. Pelvis muayenede vertikal ve horizontal yönde instabildi. 

Sol femurda deformite mevcuttu. Sıvı resusitasyonu sonrası kısa sürede vitalleri stabilleĢen 
hastaya tüm vücut BT çekildi. Sağ femur Ģaft ve open book pelvis fraktürü görüldü. Pelvik 
hamak uygulandı. Torakoabdominal BT‟de solid organ yaralanması tespit edilmedi. Kranial 

BT‟de patolojik bulgu saptanmadı. Femur Ģaft kırığı etrafında hematom gözlenmedi. Hamak 
sonrasında kontrol pelvis grafisi çekildi. Pelvisin redükte olduğu görüldü. Hemoglobin 4,9, 
hemotokrit 15 gelmesi üzerine ES ve TDP replasmanı baĢlandı. Kontrol hemogramda 
hemotokrit 8,5, hemotokrit 26 geldi. Acil serviste bulunduğu sürede vital bulgular stabil 
seyretti. Hasta, takip amaçlı yoğun bakım ünitesine yatırıldı.  
Sonuç: Pelvis kırıklarında bizim olgumuzda olduğu gibi masif kanama görülebilir. Erken 

pelvis stabilizasyonun yaĢam Ģansını arttırdığı bilinmektedir. Pelvik halkayı stabilize eden 
metotların pelvis volümünü azaltarak kanamayı tamponladığı düĢünülmektedir. Bunlar aynı 
zamanda kırık fragmanları stabilize ederek pıhtı oluĢumunu hızlandırır. Open-book 

komponenti olan pelvis kırıkları haricinde de pek çok pelvis kırık paterninin geçici 
stabilizasyondan fayda gördüğü bildirilmiĢtir. Bizim hastamızın vitallerinin stabil 
seyretmesine erken dönemde uygulan etkili pelvik hamağın katkısı olduğunu düĢünmekteyiz. 
  

Anahtar Kelimeler: pelvis fraktürü, pelvis hamağı, pelvis travması 
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pelvis fraktürü BT kesitleri 

 
 

 

pelvis hamağı öncesi ve sonrası direkt grafileri 
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[PB-J14] 

Arteriovenöz Malformasyon Kanamasına Bağlı Bilateral Subdural Kanama 

  

Selcuk Coskun, Yunus Emre Arık, Alp ġener, Gülhan Kurtoğlu Çelik, Gül Pamukçu 
Günaydın 

Ankara Atatürk Eğitim AraĢtırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Ankara 

  

GiriĢ: Arteriovenöz malformasyon arter ve venlerin kapiller sistemi bypass yaparak anormal 

yumaklaĢması nedeniyle oluĢur. En çok merkezi sinir sisteminde olması yanında vucudun her 
lokalizasyonunda görülebilir. Arteriovenöz malformasyon çoğu zaman asemptomatik 
seyretmesine rağmen kanama ve ağrı ile semptomatik olabilir. 
 

Olgu: Sağ kolda uyuĢma, sağ kol ve bacakta kuvvet kaybı nedeniyle acilimize kabul edilen 40 
yaĢındaki erkek hastanın muayenesinde genel durum iyi bilinç açık koopere, oriente, sağ alt 
üst ekstremitede 4/5 kuvvet ve duyu kaybı ve sağ fasial paralizi tespit edilmiĢtir. Beyin 
tomografisinde sol parietalde arteriovenöz fistül? Kitle içi kanama? Ve subdural mesafeye 
uzanım gösteren hematom saptandı. Bu lezyondan ayrı olarak sağ parietalde sıvama tarzda 
subdural hematom da tespit edildi. Hastaya çekilen kranial MRI da arteriovenöz fistül ve 
bilateral subdural kanama doğrulandı. Hematolojik ve biyokimyasal değerleri normal olan 
hasta ileri tetkik amaçlı beyin cerrahi servisine yatırıldı. Genel durumu kötüleĢen hasta beyin 
cerrahi izleminin 2. Gününde subdural kanamasında artıĢ olması sebebiyle operasyona alındı, 
izlemde kardiyopulmoner arrest olan hasta izleminin 15 gününde exitus olmuĢtur. 
 

Sonuç: Serebral arteriovenöz malformasyon nadir de olsa bilateral subdural kanama ile 
semptomatik olabilir. 

  

Anahtar Kelimeler: arteriovenöz malformasyon, bilateral subdural kanama, subdural 

kanama 
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Figure 1 

 
Sağ kolda uyuşma şikayeti ile başvuran hastanın acil serviste çekilen beyin tomografisindeki 
bilateral subdural kanama görüntüsü 
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Figure 2 

 
Sağ kolda uyuşma şikayeti ile başvuran hastanın acil serviste çekilen beyin tomografisindeki 
bilateral subdural kanama görüntüsü-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. Türkiye A il Tıp Ko gresi -6 Eki   Eskişehir    
 

392 

 

[PB-J15] 

Tekrarlayan karın ağrısı: "İmperfore Hymen" 

  

Oğuz Eroğlu, Ertan Cömertpay, Hatice Algan Kaya, Mustafa Köksal, Turgut Deniz 

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD 

  

GiriĢ:  
Primer amenore 16 yaĢına kadar menarĢın gerçekleĢmemesi olup,anatomik ve endokrin 
bozukluklar sonucu ortaya çıkar.Konjenital uterovajinal obstrüksiyon nedeni ile vajinal kanın 
dıĢarıya atılamaması ve uterin kavitede birikmesi hematometrokolpos olarak tarif edilir.Bu 

çalıĢmamızda nadir bir klinik tablo olarak imperfore hymene sekonder olarak geliĢen 
hemotometrokolpos olgusuna dikkat çekmeyi amaçlandı. 
Olgu:  

Daha önce de benzer Ģikayetlebir çok merkeze baĢvuran 14 yaĢındaki bayan hasta acil 

servisimize son zamanlarda artan karın ağrısı Ģikayeti ile baĢvurdu.Hastanın fizik 
muayenesinde epigastriyum rahat ancak suprapubik bölgede belirgin hassasiyet ve defans 
mevcut idi. Hastanın kan, idrar sonuçları ve ayakta direk batın grafisinde bir patolojiye 

rastlanılmadı. Tedavisi düzenlenen hastanın ağrısının geçmemesi sebebiyle USG 
(Ultrasonografi) yapıldı.USG‟de perivezikal bölgede yaygın serbest sıvı, uterusta geniĢleme 
ve uterin tüplerde belirginleĢme saptandı. Bu sonuç sonrası hastanın menstural siklusu 

sorgulandığında; daha önce hiç adet olmadığı ve bu ağrıların her ay tekrarlandığı 
öğrenildi.Hastanın vajinal muayenesinde hymenin basıya sekonder dıĢarı doğru prolabe 
olduğu görüldü.Hasta Çocuk Cerrahisi bölümünce opere edildi. 
Sonuç:  
Hematometrokolpos pediyatrik çağda pelvik ağrı ve pelvik kitlenin nadir bir nedenidir. 
Tekrarlayan karın ağrısı, pelvik kitle veya amenore Ģikayetleri olan adölesan dönemdeki her 
hastada imperfore hymene bağlı hematometrokolpos ayırıcı tanıda akla gelmelidir. 
Hematometrokolpos tanısında vajinal muayenede imperfore hymen net bir Ģekilde 
değerlendirileceği gibi; USG‟de tanı koymada yardımcı temel görüntüleme aracıdır. 
  

Anahtar Kelimeler: Ġmperfore Hymen, Hemotometrokolpos, Ultrasonografi 
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[PB-J16] 

Acil Servisimiz Sağlık Çalışanlarında Hepatit B, Hepatit C ve HIV seroprevelanslarının 
Belirlenmesi 

  

Sadiye Yolcu
1, AĢin Emre Kayıpmaz2, Nesrin Gökben Beceren3, Sedat Özbay2

 
1Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD Yozgat 
2
Sivas Numune Hastanesi Acil Servis Sivas 

3Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD Isparta 

  

Amaç: Bu çalıĢmada acil servisimizdeki sağlık çalıĢanlarının HBsAg, AntiHBs, AntiHCV, 
AntiHIV seroprevelanslarını değerlendirmeyi amaçladık.  
Gereç-Yöntem: ÇalıĢmaya acilde çalıĢan 91 kiĢi (doktorlar, hemĢire/ebeler, paramedikler, 
medikal sekreterler, hizmetliler ve ambulans Ģoförleri) dahil edildi. KiĢilerden alınan kan 
örneklerinde HBsAg, AntiHBs, AntiHCV, AntiHIV testleri çalıĢıldı.  
Bulgular: ÇalıĢmamızda sadece 1 çalıĢanda (1,1%), bir hemĢirede, HBsAg(+) idi. 91 kiĢinin 
73 (80,2%)‟ünde AntiHBs pozitif idi. Katılımcıların hiçbirinde ne AntiHCV ne de AntiHIV 
pozitif değildi. Total AntiHBs(+)‟lik oranı %80,2 idi. HBsAg pozitifliğiyle görev dağılımı 
arasında iliĢki bulunamadı (p=0.855). Doktorlardaki AntiHBs pozitivite oranı 88.2% idi. Bu 
oran sekreterlerde 61,9% idi. AntiHBs pozitifliği hastayla direk teması olan çalıĢanlarda daha 
yüksek bir oranda bulunurken AntiHBS ve görev dağılımı arasında anlamlı bir iliĢki 
bulunamadı (p=0.055).  
Sonuç: Acil servis sağlık çalıĢanları düzenli aralıklarlla HBV, HCV ve HIV açısından 
taranmalı HBV‟ye bağıĢık olmayan kiĢiler aĢılanmalıdır. 
  

Anahtar Kelimeler: Sağlık çalıĢanları, Hepatit B Virüsü, Hepatit C Virüsü 
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[PB-J17] 

İzole Bilateral Travmatik Simetrik Kalça Çıkığı 
  

Emine Kadıoğlu1, Aykut Sığırcı2, Leman Özlem ÖzaslantaĢ1, Ahmet Tuğrul Zeytin1
, Murat 

Seyit
1, Hasan Aydın1

, Faik Yaylak
1
 

1Acil Tıp Anabilim Dalı, D.P.Ü. Kütahya Evliya Çelebi Eğitim AraĢtırma Hastanesi, Kütahya 
2
Ortapedi Anabilim Dalı, D.P.Ü. Kütahya Evliya Çelebi Eğitim AraĢtırma Hastanesi, Kütahya 

  

GiriĢ: Bilateral travmatik kalça çıkığı nadir rastlanan bir durumdur. Aynı zamanda yüksek 
enerjili travma sonrasında her iki kalçanın aynı yöne çıktığı ve kırık olmadığı durumlar çok 
daha nadir görülmektedir. Bu olguda iĢ kazası sonrasında simetrik iki taraflı travmatik kalça 
çıkığı ile hastanemize baĢvuran 51 yaĢında erkek hasta sunuldu. 
Olgu: Elli bir yaĢında erkek hasta inĢatta çalıĢırken arkasından sırtına demir bir kapı düĢmesi 

sonrasında diz kapakları üzerine düĢme sebebiyle acil servise getirildi. Hastadan alınan 
öyküde ayakta iken arkasından sırtının üzerine demir bir kapının düĢme sonucu hastanın diz 
kapaklarının üzerine düĢmesi sonrasında her iki bacakta ağrı ve hareket kısıtlılığı meydana 
geldiği öğrenildi. Fizik muayenesinde her iki kalça eklem hareket açıklıklarının kısıtlı ve 
ağrılı olduğu, her iki alt ekstremite uzunluklarının hemen hemen aynı olduğu ve her iki 
kalçanın fleksiyon abduksiyon ve dıĢ rotasyonda olduğu gözlemlendi. Hastanın periferik 
dolaĢımında ve nörolojik muayenesinde bir patolojiye rastlanmadı. 
Hastanın radyografik incelemesinde iki taraflı travmatik kalça çıkığı olduğu ve her iki 
kalçanın öne ve obturatuar yöne çıktığı görüldü( sekil 1). Travmadan yaklaĢık bir saat sonra 
hasaya genel anestezi altında kapalı redüksiyon iĢlemi uygulandı ve her iki kalçanın stabil 
olduğu saptandı. Redüksiyon sonrasında radyografi ile her iki kalçanın redüksiyonunun 
anatomik olduğu görüldü (Ģekil 2) ve ortapedi servisine yatırıldı. Kırksekiz saat sonraki 
muayenesinde herhangi bir vasküler veya nörolojik defisit görülmeyen hasta takip süreci 
anlatılarak taburcu edildi. 
 

Sonuç: Sonuç olarak eĢ zamanlı simetrik travmatik kırıksız kalça çıkıkları oldukça nadir 
yaralanmalardır. Tanısal zorluk oluĢturmasalar da en kısa zamanda uygulanacak olan 
redüksiyon oluĢabilecek kompilikasyonların önlenmesinde oldukça önemlidir. 
  

Anahtar Kelimeler: simetrik, iki taraflı, kalça çıkığı 
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Şekil 1 

 
 

 

 



 

9. Türkiye A il Tıp Ko gresi -6 Eki   Eskişehir    
 

396 

 

Şekil 2 
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[PB-J18] 

Akut Batın Kliniği İle Gelen Mide Dilatasyonu 

  

Emine Kadıoğlu1, Leman Özlem ÖzaslantaĢ1, Çiğdem Devir2
, Sermin Tok

2
 

1Acil Tıp Anabilim Dalı, D.P.Ü. Kütahya Evliya Çelebi Eğitim AraĢtırma Hastanesi, Kütahya 
2Radyoloji Anabilim Dalı, D.P.Ü. Kütahya Evliya Çelebi Eğitim AraĢtırma Hastanesi, 
Kütahya 

  

GiriĢ: Akut mide dilatasyonu ve buna bağlı olarak geliĢebilecek olan perforasyon gibi 
komplikasyonlar oldukça nadir görülen bir durumdur. Etiyolojisinde aĢırı gıda alımı, anoreksi, 
volvulus, süperior mezenterik arter sendromu gibi birçok sebep olabilir. Bu bildiride daha 
önceden bilinen herhangi bir hastalık öyküsü olmaksızın aĢırı yemek yeme sonrasında 
geliĢmiĢ olan ve akut batın kliniği ile acil servise gelen bir hasta sunulmaktadır.  
Olgu: Yirmi yaĢında bayan hasta öyküsünde oruç tuttuğu, akĢam yemeğinden sonra karın 
ağrısının baĢladığı ve yaklaĢık 5 saattir giderek artan karında ĢiĢlik Ģikayeti ile acil servise 
baĢvurdu. ÖzgeçmiĢinde özellik olmayan hastanın fizik muayenesinde TA:100/60, Nb:75, 
SS:12, AteĢ:36.7, batın oldukça distandü ve tahta karın tablosu mevcuttu. Diğer sistemik 
muayeneleri doğaldı. Hastanın çekilen PA akciğer ve ayakta direkt batın grafisinde mide 
gazında artıĢ dıĢında herhangi bir patoloji yoktu. Hastanın istenen tam kan ve biyokimya 
parametreleri normaldi. Takiplerinde hastaya gastrik dekompresyon amaçlı nazogastrik sonda 
takıldı ancak hastanın kliniğinde herhangi bir rahatlama olmadı. Kontrastlı abdomen 
tomografi planlandı. Hastanın çekilen tomografisinde pelvise kadar uzanan içerisinde katı 
besin içerikli dilate bir mide tesbit edildi (ġekil 1-2). Bunun dıĢında serbest hava ve sıvı 
yoktu. Hastanın sonraki takiplerinde oragastrik ile gastrik lavaj yapıldı ve gastrik 
dekompresyon sağlandı. Klinik geriledi. Hastada mekenik mide dilatasyonu düĢünülerek 
etiyoloji amaçlı gastroentoroloji polikliniğine yönlendirildi.  
Sonuç: Akut mide dilatasyonu nadir olsa da hayati tehdit oluĢturabilecek acil bir durumdur. 
AĢırı yemek sonrası karın ağrısı, karında ĢiĢlik ve bulantının eĢlik ettiği durumlarda akut mide 
dilatasyonu akla gelmelidir. Direkt batın grafisi ve laboratuar değerleri dikkatli bir Ģekilde 
değerlendirilerek gerekirse ileri görüntüleme tetkikleri kullanılmalıdır. Erken tanı ve etkili 
dekompresyon tedavisi hasta da geliĢebilecek olan komplikasyonların önlenmesinde önemli 
rol oynamaktadır. 
  

Anahtar Kelimeler: dekompresyon, gastrik dilatasyon, karın ağrısı 
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Şekil 1 

 
 

 

Şekil 2 
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[PB-J19] 

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi: Olgu Sunumu 

  

Fatma Sarı Doğan1, Özlem Aydın2, Pınar Ergen2, Zeynep Özkök1
, Sudem Mahmutoğlu2

 
1Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Acil Servis, Ġstanbul 
2Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları 
Kliniği, Ġstanbul 
  

GiriĢ:  
Kırım-Kongo Kanamalı AteĢi (KKKA), viral hemorajik ateĢ sendromları arasında yer alan 
zoonik bir enfeksiyondur. Hayvanlarda insanlara nazaran daha yaygın olmakla birlikte 
sporadik vakalar veya salgınlar halinde insanlarda da görülebilmektedir. Akut olarak ortaya 
çıkan; yaygın vücut ağrısı, ateĢ, bulantı, kusma, karın ağrısı, ishal, ekimoz ve kanama 
semptomları, AST, ALT ve LDH yüksekliği, trombositopeni ve lökopeni laboratuvar 
bulguları ile seyreder. Tanı virüsün üretilmesi, virüse karĢı oluĢan antikorların saptanması ya 
da moleküler yöntemlerle konulur. Destek tedavisinin yanında antiviral bir ajan olan ribavirin 
tedavide kullanılır. 
Olgu sunumu 

YetmiĢüç yaĢında, erkek hasta, ateĢ, halsizlik Ģikayetleriyle ile acil servise baĢvurdu. BaĢvuru 
sırasında hastanın bilinci açık, oryante-koopere, ateĢ 38,5°C, kan basıncı (100/60 mmHg), 
kalp tepe atımı (98/dk), fizik muayenede; dinlemekle sağ bazalde akciğer sesleri kabaydı. 
Laboratuvar tetkiklerinde Hb:12.1 gr/dL, lokosit sayısı: 1900/mm3(%37 neu), trombosit 
sayısı: 10000/mm3, AST: 865 IU/L, ALT: 286 IU/L, ALP: 487 IU/L, Amilaz: 307 IU/L, 

GGT:273 IU/L, CRP:6,57, aPTT:78 tespit edildi. Akciğer grafisinde sağ bazalde 
infiltrasyonla uyumlu görünüm mevcuttu.Hepatit serolojisi negatifti. Hastanın oykusu 
derinleĢtirildiğinde beĢ gün önce memleketi olan Ardahan‟ a gittiği, oradayken ateĢ, halsizlik 
Ģikayetiyle hastaneye baĢvurduğu, takip tedavi için yatırıldığı, yakınlarının isteğiyle oradan 
hastanemize getirildiği oğrenildi. Hastanın vücudunda kene görülmedi. Oyku, fizik ve 
laboratuvar bulguları da goz onunde bulundurularak hasta KKKA, leptospiroz, bruselloz, 

hanta ön tanılarıyla enfeksiyon hastalıklarıyla konsulte edildi, takip tedavi amacıyla 
yatırıldı.EĢ zamanlı pnömonisi ve hastane yatıĢ öyküsü olan hastaya piperasilin-

tazobaktam+klaritromisin baĢlandı. Klinik izlem sırasında eritrosit ve trombosit replasmanı 
yapıldı. Hanta, Leptospiroz, bruselloz icin bakılan serolojik testler negatif gelirken KKKA 
PCR pozitif geldi. Tedavinin üçüncü gununde ateĢi duĢtu ve genel durumu duzeldi. Karaciğer 
fonksiyon testleri ve pansitopenisi duzelen hastanın tedavisi 10 gune tamamlanarak taburcu 
edildi. 

Sonuç:  
Yazımızda acil servise ateĢ, halsizlik Ģikayetleri ile baĢvuran, KKKA tanısı alan bir olgu 
sunulmuĢ, acil serviste ateĢli hastaya yaklaĢımda KKKA gibi viral hemorajik hasalıkların 

akılda tutulması gerektiği vurgulanmak istenmiĢtir. 
  

Anahtar Kelimeler: Kırım Kongo kanamalı ateĢi, acil servis, kene 
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[PB-J20] 

Böbrek fonksiyonları bozulmuş olan pulmoner emboli şüpheli hastalarda radyoopak 
madde kullanımı 
  

Nurullah Günay, Levent AvĢaroğulları, Ġlhan Demir, Bahadır TaĢlıdere, Yavuz Özmen, Ömer 
Faruk Ġpek, Yusuf Kantar 
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Kayseri 
  

Amaç: Günümüzde tomografi kullanımı acil servisler için olmazsa olmaz bir tetkik haline 
gelmiĢ olup, kontrast madde verilerek yapılan çekim ise pulmoner emboli (PE) düĢünülen 
vakalar için neredeyse zaruri bir hal almıĢtır. Bu çalıĢmada, acil servise baĢvuran ve klinik 
olarak kuvvetle muhtemel PE düĢünülen ve BFT‟leri bozulmuĢ prerenal azotemili hastaların 
analiz edilmesi amaçlanmıĢtır.  
Gereç-Yöntem: Erciyes Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı‟na baĢvuran ve PE tanısını ekarte 
etmek/koymak için kontrastlı tomografi çekimi yapılan vakalar retrospektif olarak 
değerlendirilmiĢtir. Tüm vakalar yaĢ, cinsiyet, özgeçmiĢ ve yeni tanı/lar, kontrast kullanımı, 
konsültasyon, acil serviste bulunulan sürede yapılan diyaliz, BFT ve 1 yıllık prognozları 
açısından incelenmiĢtir.  
Bulgular: ÇalıĢmaya alınanların yaĢ aralıkları 51-92 arasında olup, 39 vakadan 20‟sinin kadın 
olduğu belirlenmiĢtir. Ġki vakanın özgeçmiĢinde özellik bulunmadığı, diğer olguların 
hikâyesinde ise en az 1, en fazla 5 patoloji varlığı tespit edilmiĢtir. Yeni PE tanısı alan vaka 
sayısı 3 olduğu görülmüĢtür. BaĢvuru anındaki BUN ve kreatin ölçümlerine bakıldığında 
sırasıyla en yüksek değerlerin 67 mg/dL ve 3,21 mg/dL olduğu, 24. saatte bu değerlerin 
sırasıyla 60 mg/dL ve 1,7 mg/dL olduğu, aynı değerlerin 48. saatte 66 mg/dL ve 2,3 mg/dL 
olduğu tespit edilmiĢtir. Acil serviste değerlendirilmeleri sırasında nefroloji konsültasyonu 
istenmemiĢtir. Bir ay içerisinde eks olan vaka sayısı 4 iken, diğer 35 vakanın 1 yıllık 
takiplerde mortalite gözlenmemiĢtir. Eks olan vakalardan 1 tanesinin yeni PE tanısı alan vaka 
olduğu görülmektedir. Acil serviste iken hiçbir olguda diyaliz gereksinimi olmamıĢtır.  
Sonuç: Bu konuda daha geniĢ ve kapsamlı çalıĢmalara ihtiyaç olmakla birlikte, bu araĢtırma 
ile bazı veriler elde edildiği söylenebilir. PE tanısı konan ve eks olan vakanın; özgeçmiĢinde 
koroner arter hastalığı ve kronik akciğer patolojisi de bulunduğundan, pür kontrast madde 
kullanımı nedeni ile eks olduğunu düĢünmek oldukça güçtür kanaatindeyiz. Bu çalıĢma ile ek 
patolojisi olmayan prerenal azotemili hastalarda PE klinik Ģüphesi varlığında kontrast 
maddenin güvenle kullanılabileceği sonucuna varılabilir. 
  

Anahtar Kelimeler: Prerenal azotemi, kontrast kullanımı, böbrek patolojisi 
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[PB-J21] 

Öksürük Sonucu Gelişen Spontan Kot Fraktürü 

  

Bedia Gülen, Mehmet Yiğit, Hazar Lisar, Özgür Söğüt 
Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Ġstanbul 
  

GiriĢ: Spontan kot fraktürü altta yatan patolojik bir neden yok ise oldukça nadir görülen bir 
durumdur.Birçok spontan kot fraktürü vakası osteoporozis,renal yetmezlik, metastatik tümör 
sonucu olmaktadır.(1) Bu olgu sunumunda obezite dıĢında bilinen bir hastalığı olmayan 
atipikpnömoni sırasında kuvvetli öksürük sonrası geliĢen spontan kot fraktürü olan bir vakayı 
sunduk. 

Olgu: 65 yaĢında erkek hasta acil servise ani baĢlayan göğüs ağrısı Ģikayetiyle baĢvurdu. 
Hastanın ağrısı sol midaksiller çizginin 9. Kot ile kesiĢtiği yerdelokalize idi. Ağrı tarif edilen 
bölgede yaklaĢık 2,5cmlik cilt altı hematomla uyumlu ĢiĢlik mevcuttu. Herhangi birtravma 
öyküsü olmayan hasta 1 haftadır öksürük Ģikayetinin olduğunu birkaç saat önce öksürürken 
göğsünün sol tarafından kuvvetli patlama sesi duyduğunu ifade ediyor. Fizik muayenede 
solunum sesleri normal,her iki hemitoraksta eĢitti. Çekilen akciğer grafisinde(Ģekil1) ve 
toraksBT‟de (Ģekil2) 9 ve 10. Kotlarda fraktür mevcuttu. Pnömotoraks veya hematoraks 

yoktu.Solunum sıkıntısı olmayan hasta atipikpnömoni ve antiinflamatuar,analjezi tedavisi 
düzenlenerek komplikasyonsuz taburcu edildi. 
Sonuç: Kot fraktürü sebeplerine göre 3‟e ayrılır: travmatik,patoljik ve stres fraktürü. En sık 
görülen sebep travmadır. Patolojik kırıklar ise genellikle malignite ve osteoporoza sekonder 
geliĢir. 
Stres fraktürleri ise genellikle aĢırı ağır cismleri taĢımakla yada kaldırmakla ve genellikle 1. 
kotta kotu çevreyen yasın aĢırı gerilimiyle oluĢur. Öksürükle oluĢan kırıklar ise stres 
kırıklarının sipesifik ve nadir görülen bir türüdür. Öksürük solunum sisteminin doğal bir 
savunma mekanizmasıdır.Ġnspiratuar ve expiratuarkasların kasılmasına bağlı olarak 
intraplevral basınçta aĢırı değiĢimler olması çeĢitli komplikasyonlara yol açabilir. Öksürükle 
artan torasik basınçla kotun elastikiyet kapasitesi aĢıldığında  
kot daha fazla esneyemeyerek kırılmaktadır. 
Bu olgu sunumuyla spontan kot fraktürlerinin nadir bir çeĢidi olan öksürüğe sekonderstres 
fraktürüne dikkat çekmek istedik. 

  

Anahtar Kelimeler: spontan kot fraktürü, öksürük, kot fraktürü 
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[PB-J22] 

Basınçlı Tabanca Yaralanması: Olgu Sunumu 

  

Ġlyas Ertok, Mehmet Serkan Yurdakul, Ayla Mollaoğlu, Sertaç Güler, Hayri Ramadan, Figen 

CoĢkun 

Ankara Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi 
  

GiriĢ:: Yüksek basınçlı enjeksiyon yaralanmaları nadir görülen uzuv kayıpları ile sonlanabilen 
tehlikeli yaralanmalardır. Yüksek basınç altında sıvı maddeler doku içerisine büyük bir 
kuvvetle enjekte edildikten sonra cilt atında ilerleyerek tendon ve kas kılıfları ile birlikte 
nörovasküler yaralanmalara sebep olur. Deri yoluyla geçen az miktarda yabancı madde bile 
kompartman sendromu ve apse oluĢumuna neden olabilir. Doku hasarının Ģiddeti malzeme 
tipi ve miktarına, anatomik bölgeye ve enjeksiyon basıncına bağlıdır. Yağların kullanıldığı 
yüksek basınçlı tabancalar ile olan yaralanmalarda tablo daha kronik gidiĢlidir. 
Amputasyondan çok sekellerle sonlanır. Boya ve boya çözücülerle (tiner) olan enjeksiyon 
yaralanmalarında klinik akut seyreder ve daha çok amputasyonla sonlanır. 
Biz bu yazımızda yüksek basınçlı tabanca sonrasında oluĢan el yaralanması olgusunu sunmak 
istedik.  

 

Olgu: 30 yaĢındaki erkek hasta yaklaĢık yarım saat kadar önce yüksek basınçlı tiner tabancası 
nedeniyle sol el 3. parmak yaralanması ile acil servise baĢvurdu. Fizik muayenesinde 
parmakta eritem ve ödem mevcuttu. Parmak üzerinde giriĢe ait küçük bir delik vardı. Parmak 
hareketleri ĢiĢlik ve ağrı nedeniyle sınırlı idi. Duyu muayenesi normaldi. Hasta erken 
dekompresyon ve debridman için plastik cerrahiye konsülte edildi.  
 

Sonuç: Yaralanmaların çoğu tabacanın ucunu parmak, elbise veya bez ile temizleme sırasında 
oluĢur. GiriĢ deliğinin çok küçük olması ve ilk baĢta o bölgede çok az ödem ve kızarıklık 
olması yaralanmanın ciddiyetinin anlaĢılmamasına neden olabilir. 
  

Anahtar Kelimeler: basınçlı, tabanca, yaralanma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. Türkiye A il Tıp Ko gresi -6 Eki   Eskişehir    
 

404 

 

[PB-K01] 

Akut karbamazepin intoksikasyonu 

  

Funda Karbek Akarca, AyĢe Ece Tavas, ġadiye Mıdık, Özgür Özen, Selahattin Kıyan 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Ġzmir 
  

GiriĢ:  
Karbamazepin, birçok endikasyonla kullanılan bir antiepileptik ilaçtır. Toksisiste 
durumularında mortalitesi yüksek olması agresif tedavi gereksinimi doğurur. Bu olgu 
sunumunda ciddi bir karbamazepin intoksikasyonunun yönetimini anlatmayı amaçladık. 
Olgu:  

22 yaĢında erkek hasta acil servise miktarı, zamanı ve adı bilinmeyen ilaç intoksikasyonu 
nedeniyle getirildi. GeliĢte normotansif, taĢikardik idi. O2 satürasyonu %94 idi. Glasgow 
koma skalası E2M5V1 idi. Hasta soğuk ve terli idi. Havayolu güvenliği sağlamak amacıyla 
entübe edildi. Kan Ģekeri ve rutinlerinde herhangi bir anormallik saptanmadı. Hasta 
yakınlarından evdeki boĢ ilaç kutuları istendi. Getirilen kutular arasında bir nonsteroid 
antiinflamatuar, bir antibiyotik ve karbamazepin vardı. Hastadan karbamazepin düzeyi 
yollandı. Sonucu 25 olarak geldi. Ġzlemde sıvı replasmanına cevap vermeyen hipotansiyon 
nedeniyle inotrop ihtiyacı geliĢen hasta dahiliye ile konsülte edilerek karbon filtreli 
hemoperfüzyona alındı. Ardarda 3 gün 4‟er saat hemoperfüzyon sonrası tedrici olarak 
karbamazepin düzeyi düĢen, Glosgow skoru 15‟e çıkan, inotrop ihtiyacı kalmayan, ekstübe 
edilen hasta psikiyatrinin de poliklinik kontrolü önermesi üzerine taburcu edildi. 
Sonuç:  
Karbamazepin, basit parsiyel nöbetler, kompleks parsiyel nöbetler, trigeminal nevralji ve 
bipolar affektif bozuklukta kullanılan bir antiepileptik ilaçtır. Sodyum kanallarını bloke 
ederek etki gösterir. Karaciğerde metabolie edilen karbamazepinin metaboliti de aktif 

olduğundan toksisite durumunda semptomlar uzun süre devam eder. Toksisite bulguları 
olarak taĢikardi, hipotansiyon, ataksi, halusinasyonlar, distoni, komaya kadar gidebilen santral 
sinir sistemi depresyonu, solunum sistemi depresyonu, bulantı, kusma, tremor, nöbet, üriner 
retansiyon, oligüri, aplastik anemi görülebilir. Tedavide gastrik lavaj, tekrarlayan aktif kömür 
uygulaması, polietilen glikol ile tüm barsak irrigasyonu ve karbon filtreli hemoperfüzyon 
kullanılır.Karbamazepin intoksikasyonu ciddi sonuçlar doğurabilecek potansiyele sahiptir. 
Acil servise ilaç intoksikasyonu ile baĢvuran Glasgow skoru düĢük ve hipotansif hastalarda 
karbamazepin intoksikasyonu olasılığı akılda tutulmalıdır. 
  

Anahtar Kelimeler: Acil servis, Karbamazepin entoksikasyonu, kritik hasta izlemi 
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[PB-K02] 

D-dimer testi aort diseksiyonu tanısı için ne zaman yardımcı olur? 

  

Erden Erol Ünlüer, Arif Karagöz, Pınar YeĢim Akyol 
Ġzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve AraĢtırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği, 
Ġzmir 
  

GiriĢ: D-dimer seviyesi, acil serviste birçok klinik durumda sıkça istenen bir testtir. Acil 
serviste yaĢlı hastalar için akut aort diseksiyonu risk sınıflaması ve tanısı için D-dimer testinin 

kullanılması, bu hastalardaki morbidite ve mortaliteyi azaltabilir. Akut aort diseksiyonu tanısı 
için oluĢturduğumuz tanısal algoritmada, D-dimer testi ve yatakbaĢı ultrasonografi bir arada 
kullanılarak tanı daha hızlı konulabilir. 
Olgu: 84 yaĢında kadın hasta karın ağrısı ve senkop nedeni ile acil servise baĢvurdu. Hastanın 
anamnezi alındıktan ve fizik muayenesi tamamlandıktan sonra, tanı konabilmesi için birçok 
test istendi. Hastaya yapılan yatakbaĢı ultrasonografide aort kökünde dilatasyon ve perikard 
tamponadı olduğu görüldü (resim 1). Bu sırada, D-dimer sonucu da yüksek olarak rapor 

edildi. Aort diseksiyonu tanısını kesinleĢtirmek için kontrastlı bilgisayarlı tomografi istendi. 
Tip A aort diseksiyonu tespit edildi. Aort diseksiyonu olasılığı olan bir hasta ile 
karĢılaĢıldığında kullanılmak üzere, D-dimer, ultrasonografi ve diğer testleri içeren bir tanısal 
algoritma hazırladık (Ģekil 1). 
Sonuç: Bu vakada, aort diseksiyonu tanısını hızlıca koymada ve tedaviyi planlamada, 
yatakbaĢı ultrasonografi bize yardımcı oldu. Bu hastanın yaĢı da dikkate alındığında, senkop 
ve hipotansiyonun varlığı, her ne kadar aort diseksiyonunun klasik yırtıcı vasıftaki göğüs/sırt 
ağrısı hastada görülmese de, akut aort diseksiyonunu dıĢlanması zorunlu bir tanı olarak 
düĢünmemize neden olmuĢtur. Acil hekimleri, aort diseksiyonunun ağrısız da görülebileceğini 
unutmamalıdırlar. 
  

Anahtar Kelimeler: aort diseksiyonu, d-dimer, yatakbaĢı ultrasonografi 
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resim 1 

 
Yatakbaşı ultrasonografide dilate aort kökünün görüntüsü. 
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şekil 1 

 
Aort diseksiyonu için tanısal algoritmamız. 
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[PB-K03] 

CO Zehirlenmesine Bağlı EKG Bulguları; İki Olgu 

  

Ümit Kaldırım, Mete Erkencigil, Salim Kemal Tuncer, Yusuf Emrah Eyi, Ġbrahim Arzıman 

GATA Acil Tıp Ana Bilim Dalı. Ankara 

  

GiriĢ: Karbonmonoksid (CO) zehirlenmesi yaĢamı tehdit eden acil bir durumdur. Dokulara 
oksijen sunumu azalır ve hipoksi geliĢir. En fazla etkilenen sistemler santral sinir sistemi ve 
kardiyovasküler sistemdir. CO zehirlenmesine maruz kalan hastaların tanıları için, öncelikle 
zehirlenmeden Ģüphe edilmeli ve mutlaka kan karboksihemoglobin (COHb) düzeylerine 
bakılmalıdır. Kardiyovasküler değerlendirme için EKG çekilmelidir. 
Olgu:  

Olgu 1: 56 yaĢındaki erkek olgu baĢ ağrısı, baĢ dönmesi, bulanık görme ve bayılma Ģikâyetleri 
nedeniyle acil servise getirildi. Bilinci konfüze olan olgunun EKG de sinüs taĢikardisi 
mevcuttu (Resim-1). Kan gazında Karboksihemoglobin (COHb) değeri %33,3 olarak tespit 
edildi. Senkop ve EKG değiĢikliği nedeniyle hasta hiperbarik oksijen (HBO) tedavisine alındı. 
Tedavi sonrası COHb değeri % 4,5‟ e geriledi. EKG de normal sinüs ritmi görüldü, öneriler 
ile taburcu edildi. 

 

Olgu 1: CO zehirlenmesi tanısı ile acil servise getirilen bilinci kapalı 36 yaĢında bayan 
olgunun EKG‟sinde (DII-DIII- AVF Derivasyonlarında) ST depresyonu (Resim-2) ve 

Troponin I (0,1ng/ml) ve CK-MB (47 U/L) değerlerinde yükseklik tespit edildi. Kan gazında 
Karboksihemoglobin (COHb) değeri % 39,8 ölçüldü. Hasta hiperbarik oksijen (HBO) 
tedavisine alındı. HBO tedavisi sonrası bilinci açıldı, ileri takip ve tedavi amacıyla hastane 
yoğun bakım merkezine yatırıldı.  
 

Sonuç: CO zehirlenmesi olan hastalarda en sık görülen EKG bulguları sinüs taĢikardisi ve ST-

T depresyonudur. Ventriküler taĢikardi ve ventriküler fibrilasyon, atriyal fibrilasyon (AF), ST 
yükselmesi, bloklar görülebilen diğer EKG bulgulardır. Az miktardaki CO maruziyeti dahi 

özelikle koroner arter hastalığı olanlarda miyokard enfarktüsüne sebep olabilmektedir. Acil 
servise göğüs ağrısı ile bĢvuran ve EKG değiĢikliği olan olgularda olası bir CO zehirlenmesi 
düĢünülebileceği gibi, CO zehirlenmesi ile acil servise müracaat eden olgularda 
kardiyovasküler hastalıklar yönünden dikkatli olunmalıdır. 
  

Anahtar Kelimeler: karbonmonoksit, intoksikasyon, EKG 
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Resim 1 

 
Karbonmonoksit zehirlenmesi olgusunda sinus taşikardisi 
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Resim 2 

 
Karbonmonksit zehirlenmesi olan 2. olguda DII-DIII- AVF Derivasyonlarında ST depresyonu 
izlenmekte 
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[PB-K04] 

Rapunzel sendromu: Olgu sunumu 

  

Yalçın Gölcük, Halil Yılmaz, Murat Özsaraç, Mehmet Ġrik 

CELAL BAYAR ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ, ACĠL TIP ANABĠLĠM DALI, 
MANĠSA 

  

Giriş: Bezoar yutulan bitkisel ya da hayvansal materyallerin gastrointestinal sistemde 

birikerek yumak oluĢturmasıdır. Rapunzel sendromu, dev trikobezoarların uzun kuyruklarıyla 
incebarsaklara uzanarak mekanik tıkanıklık yapmaları sonucu ortaya çıkan, nadir görülen bir 
durumdur. 

 

Olgu: Yirmi bir yaĢında bayan 2 gündür devam eden karın ağrısı, ĢiĢkinlik ve kabızlık 
Ģikayetleriyle acil servisimize baĢvurdu. Trikotillomani nedeniyle 4 yaĢında trikobezoar 
operesyonu geçirme öyküsü olan hastanın giriĢ vitalleri olağandı. Muayenesinde sol epigastrik 
bölgede ele gelen kitle tespit edildi. Hastaya ayakta direkt karın grafisi ve oral kontrastlı tüm 
batın bilgisayarlı tomografi (Ģekil 1) planlandı. YaklaĢık 20x7 cm büyüklüğünde bezoar 
saptanan hasta genel cerrahi ile konsülte edilerek operasyona alındı. 
 

Sonuç: Rapunzel sendromu, dürtüsel saç çekme ve yeme alıĢkanlığı nedeni ile midede oluĢan 
trikobezoarın duodenum ve jejunuma uzanması ile birlikte karında kitle ve gastrointestinal 
semptomların görüldüğü nadir bir durumdur. Acil tıp hekimi karın ağrısı ayırıcı tanısında 
hikayesinde trikotillomani olan hastalarda Rapunzel sendromunu düĢünmelidir. 
  

Anahtar Kelimeler: Bezoar, karın ağrısı, acil servis 
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[PB-K05] 

Acil Servise Göğüs Ağrısı İle Başvurunun Nadir Nedeni: Steakhouse Sendrom 

  

Mehmet Fatih Ekici
1
, Ahmet Tuğrul Zeytin2

, Faik Yaylak
3
, Akile Zengin

3
 

1
SB-DPÜ Evliya Çelebi Eğitim AraĢtırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Kütahya 

2
SB-DPÜ Evliya Çelebi Eğitim AraĢtırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Kütahya 

3Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Kütahya 

  

GiriĢ: Özefagus yabancı cisimleri morbidite, mortaliteye yol açan acil durumlardandır. 
Gıdaların çiğnenmeden yutulmasına bağlı olarak diĢ protezi olan geriatrik hastalar, mental 

retarde kiĢiler, alkolikler, gıdaları çiğnemeden yutma alıĢkanlığı olan obezler ve her Ģeyi 
ağızlarına götürme alıĢkanlığı olan çocuklar Steakhouse sendromunun risk grubunu oluĢturur. 
Özefagus obstrüksiyonu çoğunlukla anatomik darlıklarda olabileceği gibi nadiren 
orofarengeal obstrüksiyonla solunum arrestine neden olabilir. Özefagusun motilite bozukluğu 
nedeni ile alt özefagus sfinkter seviyesinde obstrüksiyon ve buna bağlı aspirasyon ve solunum 
sistemi komplikasyonları görülebilir.  
Olgu-1: 40 yaĢındaki kadın hasta 6 gün önce tavuk yemeği sonrası yutma güçlüğü ve göğüs 
ağrısı Ģikayetleri ile acil servise baĢvurdu. Medikal öyküsünde sadece diĢ eksiklikleri vardı. 
Vital bulguları stabil olan hastaya yapılan endoskopide alt ösefagus seviyesinde takılmıĢ gıda 
artıkları saptandı. ÇiğnenmemiĢ tavuk parçaları forseps ile çıkartıldı. Motilite çalıĢmalarını 
istemeyen hasta altı ay sonra tost yeme sonrası Ģikayetler ile acil servise tekrar baĢvurdu. Gıda 
artıkları endoskopik olarak mideye ilerletildi. Ösefagustan biopsi alındı, incelemesinde 
eosinofilik ösefajit bulgusuna rastlanmadı. Motilite incelemelerinde patolojik bulgu yoktu. 
DiĢ eksikliklerinin tedavisine yönlendirildi.  
Olgu-2: 41 yaĢında kadın hemoroid tedavisi için karahalile otu (terminalia chebula) 
çekirdeğini yutmaya çalıĢması sonrası yutma güçlüğü ile acil servise baĢvurdu. Vital bulguları 
stabil olan hastaya yapılan endoskopi ile üst ve orta ösefagus kesimlerinde iki çekirdek olduğu 
saptandı. Üstteki forspes ile çıkartıldı. Orta kesimlerindeki çekirdek mideye ilerletildi. ĠĢlem 
sırasında komplikasyon olmadı.  
Olgu-3: 77 yaĢında erkek hasta acil servise et yemeği sonrası hırıltılı solunum ve yutma 
güçlüğüyle baĢvurdu. Vital bulguları stabil olan hastaya yapılan üst endoskopide ösefagusun 
çiğnenmemiĢ etlerden oluĢan gıda artığı ile dolu olduğu saptandı. GiriĢimsel iĢlem 
yapılamayan ve ösefagus motor fonskiyon bozukluğu düĢünülen hasta yatırılarak medikal ve 
cerrahi takibe alındı. Bu hastaya sonra akalazya tanısıyla medikal ve cerrahi tedavisi yapıldı.  
Sonuç: Acil servise gıda alımı sonrası yutma güçlüğü nedeni ile baĢvuran hastada Steakhouse 
sendromu akla gelmelidir. Bu hastalar acil servisteki ilk değerlendirmeyi takiben endoskopik 
olarak tedavi edilebilir. 

  

Anahtar Kelimeler: Yutma Güçlüğü, Ösefagus, Gıda SıkıĢması, Steakhouse 
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Resim 1 

 
Olgu-1, Endoskopide ösefagus alt uçta takılmış çiğnenmemiş tabuktan oluşan gıda artığı 
 

 

Resim 2 

 
Olgu-1, Endoskopide ösefagus alt uçta takılmış yeterince çiğnenmemiş tost parçalarından 
oluşan gıda artığı 
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[PB-K06] 

Kaçak Bir Çengelli İğne 

  

Ġbrahim Halil Toksul, Ramazan Güven, Ġnan Beydilli, Faruk Güngör, Kamil Can Akyol, Asım 
Arı 
Antalya Eğitim Ve AraĢtırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği, Antalya 

  

GiriĢ: Gastrointestinal yabancı cisimlerin %28-68‟i özefagusta bulunmuĢtur. Özefagus, 
appendiks hariç mide bağırsak kanalının en dar yeridir ve anatomik darlıklarından dolayı 
yabancı cisimlerin sıklıkla takılabildiği bir organdır. 
Özellikle çocuklarda çengelli iğne yutması sık yaĢanan gastrointestinal acillerdendir. 
 

Olgu: 5 yaĢında kız hasta çengelli iğne yutması Ģikayetiyle hastanemiz acil servisine 
baĢvurdu. Solunum sesleri normal olup stridor veya hırıltılı solunum yoktu. Çekilen direk 
servikal 2 yönlü grafide çengelli iğnenin açık olduğu ve iğne ucunun aĢağı doğru baktığı 45 
derecelik bir açıyla özefagusun hemen giriĢinde olduğu görülüyordu. Hiç bekletilmeden 
çocuk cerrahisine konsulte edilen hastanın özefagus giriĢinde bulunan çengelli iğne fleksible 
endoskopi ile çıkartıldı.  
Sonuç: Özefagusta saptanan keskin cisimler zaman kaybetmeksizin çıkartılmalıdır. Çünkü 
gastrointestinal sistemde bulunan keskin cisimlerin perforasyon yapma oranı yüksektir (2) 
Özefagus yabancı cisimlerinin çıkarılmasında genel anestezi altında rijit özefagoskopi güvenli 
ve kolay bir yöntemdir. 

  

Anahtar Kelimeler: çengelli iğne, çocuk, özefagus 
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özefagusta çengelli iğne 

 
Çekilen direk servikal 2 yönlü grafide çengelli iğnenin açık olduğu ve iğne ucunun aşağı 
doğru baktığı 45 derecelik bir açıyla özefagusun hemen girişinde olduğu görülüyor. 
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[PB-K07] 

Situs inversuslu hastada kesici alet yaralanması 
  

Ahmet ġenel, Mehmet Özgür Erdoğan, ġahin Çolak, Korkut Bozan, Abdülkadir Çıtır 
HaydarpaĢa Numune Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Ġstanbul 
  

GiriĢ: Tüm travmaya bağlı ölümlerin %10‟u karın travmalarına bağlıdır. Karın travmaları, 
künt ve penetran travmalar olarak iki ana baĢlık altında incelenirler. Penetran yaralanmalardan 
olan delici-kesici alet yaralanması nedeni ile acil servislere fazla sayıda vaka gelmektedir. 
Yaranın lokalizasyonuna bağlı olarak çeĢitli organ hasarları ilk olarak akla gelmektedir. Bu 
vakamızda ise çok nadir görülen bir durum karĢımıza çıkmıĢtır. 
Olgu: Delici-kesici alet yaralanmasına bağlı olarak 112 ambulansı ile acil servisimize getirilen 
35 yaĢındaki erkek hastanın genel durumu iyi ve tansiyon 150/70 idi. Yapılan fizik 
muayenesinde batın sol üst kadranda kotların 3 cm altında, orta hatta yakın, yaklaĢık 1,5 
cm‟lik giriĢi olan bıçak yarası tespit edildi. Yapılan FAST ile batın içi serbest sıvı görülen 

hastanın çekilen kontrastlı batın tomografisinde periton zarının rüptüre olduğu görüldü. Batın 
içi solid organ yaralanması görülmedi. Minimal batın içi serbest sıvı vardı. Ayrıca vakanın 
tomografisinde situs inversus olduğu görüldü (Resim 1-2). Hastanın bu durumdan haberi 

yoktu. Hemogram ve biyokimya takiplerinde herhangi bir patoloji saptanmayan hastaya 

primer sütür atılarak yara yeri kapatıldı. Genel cerrahi kliniğine uzun süreli takip için yatıĢı 
yapılan hasta beĢ gün sonra taburcu edilmiĢtir.  
Sonuç: Bu vakada ilk olarak aklımıza dalak yaralanması gelmiĢtir. Fakat çok nadir görülen 
situs inversus tespit edildiği için karaciğer yaralanması açısından hasta takibe alınmıĢtır. 
Hayati tehlikesi yüksek olan bu tür delici-kesici alet yaralanmalarında günlük hayatta pek 

rastlanmasa da situs inversus aklımıza gelmesi gereken bir durumdur. 
  

Anahtar Kelimeler: situs inversus, travma, kesici alet yaralanması, hemoraji 
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Resim 1 

 
situs inversusa ait tomografi görünümü 
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Resim 2 

 
kesici alet yaralanması girişini gösteren tomografik kesit 
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[PB-K08] 

Scombroid reaksiyonda suçlu: Sardalya 

  

Pınar YeĢim Akyol, Erden Erol Ünlüer, AyĢen Ersan, Fatih Esad Topal, Arif Karagöz 

Ġzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve AraĢtırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği, 
Ġzmir 
  

GiriĢ: Scombroid reaksiyon uygun korunmamıĢ-bozulmuĢ ton balığı, palamut, uskumru, kılıç 
balığı gibi balıkların tüketimi sonrası geliĢebilen alerji benzeri basit semptomlardan daha 
ciddi semptomlara sebep olabilecek bir çeĢit toksisite durumudur. 
Bu balıklar histidin amino asidinden zengin balık türleri olmakla birlikte balıkların Proteus, 
Klebsiella, Aerobacter, and Escherichia coli ile kontamine olması sonucu histidinin bakteriyel 
histidin dekarboksilaz enzimi ile histamin gibi biojenik aminlere metabolize olmasıyla açığa 
çıkan yüksek düzeyde biojenik aminlerin histamin reseptörlerini aktive etmesi ile semptomlar 
oluĢur.  
Bu semptomlar eritem, terleme, mide bulantısı, ishal, ağızda acı bir tat ya da uyuĢma- 

karıncalanma hissi, baĢ dönmesi, baĢ ağrısı, taĢikardi, bradikardi ve hipotansiyon gibi 
bulguları olabilir. 
Olgu: 41 yaĢında hasta dondurulmuĢ sardalya yedikten sonra çarpıntı, vücutta kızarıklık 
nedeni ile acil servise baĢvurdu. Hastanın geliĢ fizik muayenesinde TA:128/87 mmhg, 
nabız:138 /dk, solunum sayısı:22/dk, saturasyon:% 99, ateĢ:36.8 olarak saptandı. Yüzde 
flashing, gövdede yaygın eritem, ritmik, taĢikardik, diğer sistem muayeneleri olağan idi. 
Elektrokardiyografisinde sinüs taĢikardisi görüldü. H1 ve H2 reseptör blokökü tedavisi 
sonrası semptomları hızla gerileyen vital bulguları düzelen hasta taburcu edildi. 
Sonuç: Scombroid reaksiyon aynı anda birçok kiĢiyi etkileyebilen deniz ürünleri toksisitesidir. 
Genellikle scombroid ailesinden balıklarda görülmesine karĢın scombroid olmayan lüfer, 
sardalya, hamsi, ringa balığı gibi balıkların yenmesiyle de oluĢabilir. AĢırı histamine bağlı 
geliĢen bu bulgular balık tüketimini takiben dakikalar içinde geliĢebilirken genellikle 24 saat 
içinde kendini sınırlar. Antihistaminikler tek etkili tedavi iken, kortikosteroidler etkisizdir. 

Toksinler ısıya dayanıklı olduğu için balıkların piĢirilmesi ile scombroid reaksiyon 
engellenemez. Scombroid reaksiyonun tanısı zor olmamakla birlikte akla gelmesi ile doğru 
tanı ile daha fazla kiĢinin etkilenmesi engellenebilir. 

  

Anahtar Kelimeler: scombroid reaksiyon, sardalya, acil servis 
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[PB-K09] 

Tardiv diskinezi'ye bağlı hiperventilasyon 

  

Funda Karbek Akarca, Özge Dağtekin, Murat Ersel, Yusuf Ali Altuncı, Selahattin Kıyan 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Ġzmir 
  

GiriĢ:  
Nefeas darlığı acil servis baĢvurularının sık semptomlarındandır. Nefes darlığı ile gelen 
hastada anksiyeteden dekompanse kalp yetmezliğine kadar oldukça geniĢ bir ayırıcı tanı 
spekturumu mevcuttur. Bu vakanın sunumundaki amaç nefes darlığı ile acil servise baĢvuran 
hastaların ayırıcı tanısında Tardiv diskineziye bağlı solunumsal problemlerin olabileceğini 
hatırlatmaktır. 
Vaka:  

77 yaĢında erkek hasta, nefes darlığı ile baĢvurduğu kardiyoloji polikliniğinden pnömoni ön 
tanısı ile acil servise yönlendirildi. BaĢvuru sırasında hastanın takipnesi dıĢında vital 
anormalliği yoktu, solunum sayısı 48/dk, oda havasında sO2:%97 olarak ölçüldü. Alzheimer 
ve KKY nedeniyle, spironolakton-hidroklorotiazid kombinasyonu, digoxin, memantine, 

donepezil, paroksetin, ve buspiron kullanıyordu. YaklaĢık bir haftadır nefes darlığı nedeniyle 
KBB, Göğüs hastalıkları ve Kardiyoloji tarafından tetkik edildiğini, pnömoni düĢünülerek 
antibiyotik tedavisinin baĢlandığını, yakınmalarının geçmediğini belirtti. Ortopne, 

paroksismal noktürnal dispne, periferal ödem yakınması yoktu. AteĢ, öksürük, balgam 
tariflemiyordu. Fizik bakıda dudaklarda ve dilde istemsiz yalanma tarzında hareketleri ve sol 
alt ekstremitede istemsiz bacak hareketleri gözlendi. Hastanın semptomları uykuda kaybolup 
istirahat halinde ortaya çıkıyordu. Solunum sesleri eĢitti, bazallerde bilateral ral dıĢında 
dinleme bulgusu yoktu, pretibial ödem saptanmadı, yatak baĢı EKO'da perikardiyal, plevral 
efüzyon saptanmadı, VKĠ inspiryumla total kollabe oluyordu. Çekilen EKG'de patoloji 
saptanmadı, akciğer grafisinde infiltrasyon veya yüklenme bulgusu yoktu, rutinlerinde 
enfeksiyöz patoloji düĢündürecek bulguya rastlanmadı. Kan gazında hipoksi saptanmadı, 
solunumsal alkalozu mevcuttu. Hastanın mevcut bulguları ile tardiv diskinezi'ye bağlı 
hiperventilasyon olabileceği düĢünüldü, anamnezi derinleĢtirildiğinde hastanın agresyonları 
sebebiyle 6 ay önce buspiron baĢlandığı, daha önceden nefes darlığı yakınmasının olmadığı 
öğrenildi. Hasta ilaçlarının düzenlenmesi amacıyla nöroloji polikliniğine yönlendirilerek 
taburcu edildi. 

Sonuç:  
Tardiv diskinezi uzun süreli dopamierjik antagonist ilaç kullananlarda ortaya çıkan dil, dudak, 
yüz, gövde ve ekstremitelerdeki istemsiz hareketlerdir. Genelde nöroleptik kullanımı ile 
iliĢkili olsa da antikolinerjikler, antidepresanlar, santral etkili antiemetikler, antiepileptikler, 
antiparkinson ilaçlar ile de ortaya çıkabilir. Tardiv diskineziye bağlı solunumsal semptomlar 
sıklıkla kardiyak, pulmoner, psikojenik hastalıklarla karıĢtırılır. Nefes darlığı ayırıcı tanısında 
ilaç yan etkileri açısından anamnezde sorgulanmalıdır. 
  

Anahtar Kelimeler: Buspiron, Hiperventilasyon, Tardiv diskinezi 
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[PB-K10] 

Diş Çekimi Sonrası Gelişen Pnömomediastinum 

  

Funda Karbek Akarca, Senem Nebi, Özge Can, Murat Ersel, Yusuf Ali Altuncı 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Ġzmir 
  

Servikofasyal subkutanöz amfizem, yüksek hızlı hava veya su basınçlı cihazlar kullanılarak 
yapılan dental giriĢimler sonrası nadir görülen bir komplikasyondur. 

Olgu: 26 yaĢında kadın hasta; alt çenede sağda azı diĢi çekimi sonrası çenede ağrı Ģikayetiyle 
acil servise baĢvurdu. GeliĢ Vital bulguları TA: 128/88 nabız: 88, ateĢ: 36,7 sat02: %97.8. 
Fizik muayenesinde çene altında ĢiĢlik, cilt altı amfizem dikkat çekiyordu. Toraks BT sinde 
sağda supraorbital alanda, sağ hemikranium komĢuluğunda cilt altından baĢlayıp inferiorda 
sağ mastikatör boĢluk ve sağ infratemporal fossa boyunca ilerleyen, sağda ana vasküler 
yapıların çevresinde ve sağ parafaringeal yağlı alanda, retrofaringeal alan ile bağlantısı 
izlenen mediastene doğru devam eden ve mediastende ana vasküler yapıları çevreleyen 
serbest hava dansiteleri saptandı, cilt altı amfizem ve pnömomediastinum tanısıyla Göğüs 
Cerrahisi ile konsülte edildi; operasyon planlanmadı, yer olmadığından 4 gün acil serviste 
takip yapıldı, profilaktik antibiyoterapi uygulandı. Ġzlemde bulguları gerileyen hasta haliyle 
taburcu edildi. 

Sonuç: Acil servis çalıĢanları ve diĢçiler dental iĢlemler sonrası oluĢabilecek servikal 
amfizemi ve pnömomediastinumu hatırlamalıdır. Hastalar tanı aldıktan sonra mutlaka hayati 
tehdit eden komplikasyon nedeniyle gözlenerek tedavi edilmelidir 
  

Anahtar Kelimeler: Acil servis, diĢ çekimi, pnömomediastinum 
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[PB-K11] 

Örümcek ısırığı sonrası gelişen ekstremitede kompartman sendromu 

  

Gül Pamukçu Günaydın, Yunus Emre Arık, Ġshak ġan, Selçuk CoĢkun, Gülhan Kurtoğlu 
Çelik 

Ankara Atatürk Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Ankara 

  

Giriş: Örümcek ısırıkları sonrası sıklıkla basit cilt lezyonları görülür, nadiren sistemik 
bulgular görülebililir. BaĢlangıçta eritem Ģeklinde olan cilt lezyonu ülserasyon, nekroza 
ilerleyebilir. Ekstremitede olan lezyonların oluĢturduğu ödem sonrası kompartman sendromu 
geliĢebilir. Örümcek ısırması sonrası geliĢen kompartman sendromu olgusu sunuldu.  
Olgu: 50 yaĢında erkek hasta acil servise sağ kolunda ĢiĢlik ve kaĢıntı Ģikayetiyle baĢvurdu. 
Hikayesinde yaklaĢık 3 gün önce sağ el bileğinden örümcek ısırdığı öğrenildi. Ġlk gün sadece 
ısırıldığı yerde kızarıklık ve kaĢıntı ve ĢiĢlik olmuĢ, daha sonra ön sağ ön kolunda ĢiĢlik 
artmıĢ, ağrı ve hareket kısıtlılığı geliĢmiĢ, döküntünün üzerinde su toplayan alanlar meydana 
gelmiĢ, hasta bunun üzerine acil servise baĢvurdu. Travma tariflemiyordu. ÖzgeçmiĢinde daha 

önceden bilinen bir hastalığı, kullandığı herhangi bir ilaç yoktu. Vital bulgularında kan 
basıncı 120/70 mmHg, ateĢ 36,7 Cº, nabız hızı 88/dk, solunum sayısı 12/dk idi. Fizik 
muayenesinde sağ ön kol volar yüzde el bileği seviyesinden baĢlayan bir kaç tanesi nekrotik 

multiple veziküller mevcuttu. (Resim 1) Sağ ön kol ileri derecede ödemli ve radial ve ulnar 
nabızlar palpe edilemiyordu. Bakılan laboratuvar tetkiklerinde tam kan sayımı, karaciğer ve 
böbrek fonksiyon testleri, kan elektrolitleri, PT, APTT değerleri normal olarak ölçüldü. Üst 
extremite arter-venöz doopler usg normaldi. Çekilen ön kol düz grafisi normaldi. Hastada 
örümcek ısırığına bağlı selülit ve kompartman sendromu düĢünüldü, enfeksiyon hastalıkları 
ve plastik cerrahi bölümlerine konsülte edildi. 4X2 gr ampisid IV baĢlandı. Hasta plastik 
cerrahi servisine yatırıldı. genel anestezi altında sağ ön kola fasyotomi yapıldı ve nekrotik 
yaralar debride edildi. Takibinde problem olmayan hasta 2 hafta sonra taburcu edildi.  

Sonuç: Örümcek ısırıkları lokal ya da sistemik reaksiyonlara yol açabilir. Ekstremitelerde 
olan ısırıklar sonrası kompartman sendromuna kadar giden komplikasyonlar olabilir. 
Örümcek ısırığı ile erken dönemde baĢvuran hastalara taburculuk sırasında uygun öneriler 
yapılmalıdır. 
  

Anahtar Kelimeler: böcek ısırık ve sokmaları, kompartman sendromu, örümcek 

 

 



 

9. Türkiye A il Tıp Ko gresi -6 Eki   Eskişehir    
 

424 

 

Resim 1 
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[PB-K12] 

Nadir görülen bir olgu: Künt travmaya bağlı koledok kist rüptürü 

  

Yavuz Katırcı, Fatih Alper Ayyıldız, Aylin Erkek, Hayri Ramadan, Figen CoĢkun 

Ankara Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği, Ankara 

  

GiriĢ: Koledok kistleri koledoüğun, distalinde bulunan bir darlık veya tıkanıklık sonucu 
oluĢan, yuvarlak, kistik geniĢlemelerdir. Genellikle çocuklarda görülür ve az görülen bir 
anormalidir. Sarılık, kitle ve ağrı hastalığın klasik triadıdır. Tedavi edilmeyen kistler 
perforasyon riski taĢıdığı gibi, taĢ oluĢumu, karsinom, siroz ve portal hipertasiyon geliĢimine 
neden olabilir.  

 

Olgu: 11 yaĢında kız çocuğu düĢme nedeni ile oluĢan karın ağrısı Ģikâyeti ile acil servise 
baĢvurdu. Hikâyede sokakta oynarken demir bir korkuluğa karin ustu düĢtüğü öğrenildi. 
Damar yolu açıldı. Vital bulguları stabil olan hastanın yapılan fizik muayenede sağ üst 
kadranda hassasiyet ve defans tespit edildi. Hastaya ultrasonografi (USG) planlandı. USG‟de 
karaciğer sağ lobda safra kesesi komĢuluğunda yaklaĢık 10 cm çapında içinde hematomla 
uyumlu kistik lezyon saptandı. Hasta için batın tomografi planlandı. Ġntravenöz kontrast 
madde verilerek gerçekleĢtirilen batın tomografide karaciğerde infrahepatik düzeye uzanan, 
infrahepatik safra yolu ile iliĢkili olduğu düĢünülen yaklaĢık 12 cm çapında, cidarında rüptür 
izlenen, kist içi ve etrafına kontrast madde ekstravazasyonu izlenen hemorajik kist ve batın 
içinde serbest mayi rapor edildi. Hastada hemorajik kist rüptürü ön tanısı ile çocuk cerrahi 
kliniği olan bir merkeze sevk edildi. Bu merkezde koledok kist eksizyonu ve portoenterostomi 
uygulanan hastanın Ģifa ile taburcu olduğu öğrenildi. 
 

Sonuç: Pediyatrik yaĢ grubunda künt travma vakaları üzerinde dikkatli inceleme gerektiren bir 
klinik durumdur. Pediyatrik yaĢ grubu batın travmaları nadiren cerrahi gerektirir. Acil 
hekimleri künt batın travması ile baĢvuran pediyatrik yaĢ grubundaki hastalarda koledok kist 
rüptürü gibi nadir görülen, Ģoka neden olabilen ve cerrahi müdahale gerektirebilen hastalıkları 
akıllarında bulundurmalıdırlar. 
  

Anahtar Kelimeler: künt travma, kist rüptürü, düĢme 
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[PB-K13] 

Acil serviste kardiyopulmoner resüsitasyon başlama-bitirme kriterleri ve DNAR 

kavramının uygulanabilirliğinin değerlendirilmesi 
  

Aslı ġener, Erden Erol Ünlüer, Pınar Hanife Kara, Arif Karagöz, Pınar YeĢim Akyol 
Ġzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve AraĢtırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği,Ġzmir 
  

Amaç: Resüsitasyonun amaçları; yaĢamı korumak, sağlığı düzeltmek, acıyı dindirmek, 
maluliyeti azaltmak ve bireyin kararları, hakları ve mahremiyetine saygı duymaktır. Genel 
kural kardiyak arrest kurbanına acil tedavi uygulamak olsa da, kardiyopulmoner 
resüsitasyon(KPR) yapmamanın uygun olacağı birkaç istisna önerilmiĢtir. Do Not Attempt 
Resuscitation(DNAR) 'resüsitasyon yapmayın' demektir. Ancak birçok yerde “Doğal Ölüme 
Ġzin Ver” (Allow Natural Death-AND) teriminin yerine geçmektedir. Bizim bu çalıĢmadaki 
amacımız; Acil servislerde KPR baĢlama ve bitirmeye karar verme kriterleri arasındaki 
tutarlılığın ve DNAR kavramının uygulanabilirliğinin tespiti amaçlı araĢtırma yapmaktır. 
Gereç-Yöntem: ÇalıĢmamız, kesitsel tipte bir anket çalıĢmasıdır. Anket soruları katılımcılara 
e-posta yoluyla ulaĢtırılmıĢtır. ÇalıĢma acil servis uzmanlık eğitimi almıĢ ve almakta olan 
hekimler arasında yapılmıĢtır. Sorular, hekimlerin KPR gerektiren hastalara yaklaĢımları, 
karar kriterlerinin tespiti, DNAR kavramına yaklaĢımları, uygulayıp uygulamadıklarını ve 

bunun nedenlerini inceleyecek Ģekilde oluĢturulmuĢtur. Verilerin istatistiksel analizi için 
SPSS, kategorik verilerin gruplar arasında karĢılaĢtırılmasında Chi Square ve Fisher‟s Exact 
test, kullanılmıĢtır. 
Bulgular: ÇalıĢmaya 246 hekim katılmıĢtır. DNAR kabul edilmesi gereken hastalar grubunu 

205 (% 83.7) kiĢi ile geri çevrilemez ölüm olduğuna dair güvenilir kriterlerin varlığı, 187 (% 
76.3) kiĢi ile metastatik terminal dönem malignite hastaları, 65 (% 26.5) kiĢi ile birden çok 
morbid hastalığı olan ileri yaĢ hastalar, 33 (% 13.5) kiĢi ile malignite hastaları cevabı 
oluĢturmuĢtur. ÇalıĢmaya katılan hekimlerin 69‟ u (% 30) pratikte yasal olsa DNAR 
uygulaması yapacağını belirtmiĢtir. KPR yapmama kriterleri açısından kiĢilerin çalıĢtığı 
yerlere göre olan dağılımları incelendiğinde, gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı 
sonuç bulunamamıĢtır.  
Sonuç: DNAR kavramını uygulama oranı ülkemizde ki hukuksal boĢluk nedeniyle düĢüktür. 
Hukuki temelinin olmaması DNAR kavramının resmi kayıtlarını da engellemektedir. Sonucu 

kesin ölüm olan vakalarda tüm imkanlarla savaĢmak hem iĢgücü hem finans hem de zaman 
kaybına neden olmaktadır. Bu çalıĢma ülkemizde acil servis uzmanlık eğitimi almıĢ ve 
almakta olan hekimlerin KPR ve DNAR uygulama pratiklerini, karĢılaĢılan zorlukları, 
yapılabilecek düzenleme ve yenilikleri incelemesi açısından önemlidir. 
  

Anahtar Kelimeler: kardiyopulmoner resüsitasyon, DNAR, etik 
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[PB-K14] 

Onyedi yaşında akut miyokart infarktüsü: Olgu sunumu 

  

Gül Pamukçu Günaydın1, ÇağdaĢ Yıldırım1, Selçuk CoĢkun1
, Yavuz Otal

1, Alp ġener1
, Havva 

ġahin Kavaklı2
 

1Ankara Atatürk Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Ankara 
2Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Ankara 

  

Giriş: Miyokart infarktüsü sıklıkla 40 yaĢ üstü kiĢilerde görülse de gençlerde akut koroner 
sendromların prevalansı giderek artmaktadır. Bu artıĢ kısmen ateroskleroz risk faktörlerinin 
gençlerdeki artıĢına bağlı olsa da genç hastalarda bunların yanında aterosklerotik olmayan 
koroner arter hastalığı ve hiperkoagulabilite durumları da düĢünülmelidir. Prematür 
ateroskleroz sebeplerinden birisi yüksek lipoprotein (a) seviyesidir. Bu yazıda acil servise 
göğüs ağrısı Ģikayeti ile baĢvuran 17 yaĢında bayan hasta sunuldu.  
Olgu: 17 yaĢında bayan hasta 3 gündür ara ara olan, yaklaĢık 20 dakika süren retrosternal 
baskı tarzında göğüs ağrısı Ģikayeti ile acil servise baĢvurdu. ÖzgeçmiĢinde hipoksik doğuma 
bağlı mental retardasyon öyküsü vardı. Yapılan fizik muayanesi doğaldı. Hastanın vital 
bulguları normaldi. Hastanın çekilen elektrokardiyografisinde: V1-3 te Q dalgası, 3 mm st 
elevasyonu ve t negatifliği, D1, AVL‟de T negatifliği mevcuttu. Hastada akut koroner 
senrdrom düĢünülerek kardiyoloji konsültasyonu istenildi. Hastanın yapılan yatak baĢı 
ekokardiyografisinde ejeksiyon fraksiyonu %40‟tı. Minimal perikardiyal efüzyon saptandı. 
Apex diskinetik, anterior septum akinetik olarak izlendi. Hasta koroner yoğun bakım ünitesine 
yatırıldı. Yapılan koroner angiografisinde LAD diagonal arter hizasında %100 tıkalı olduğu 
görüldü ve aynı seansta LAD‟ye baĢarılı perkütan transluminal koroner anjiyoplasti ve stent 
implantasyonu yapıldı. Hastanın etyolojiye yönelik tetkiklerinde lipoprotein (a): 74,7 mg/dl 
(normal: 0-30), HbA1C:% 7.57 (normal: 4,8-5,9) olarak bulundu. Tip 2 diabet ve koroner 

arter hastalığı için ilaç tedavisi düzenlendikten sonra yatıĢının 3. gününde hasta taburcu edildi. 
Sonuç: Günümüzde prematür ateroskleroz risk faktörlerinin gençlerde daha sık görülmesi 
sebebi ile genç akut koroner sendromların prevalansı da giderek artmaktadır. Klasik risk 
faktörleri sigara içme, birinci derece akrabalarında erken ateroskleroz olması, diabet, yüksek 
LDL, düĢük HDL, emosyonel stress, obesite ve metabolik sendromdur. Bunun dıĢında 
hiperkoagulabilite ve dislipidemiler de neden olabilir. Acil servise göğüs ağrısı ile baĢvuran 
hastaların 40 yaĢ altında da olsa akut koroner sendrom olabileceği unutulmamalıdır. 
  

Anahtar Kelimeler: genç eriĢkin, miyokart infarktüsü, prematür ateroskleroz 

 

 

 

 

 

 



 

9. Türkiye A il Tıp Ko gresi -6 Eki   Eskişehir    
 

428 

 

[PB-K15] 

Her taşikardi gerçekten kardiyak nedenli mi? 

  

Funda Karbek, Murat Ersel, Özgür Bozkurt, Yusuf Ali Altuncı, Selahattin Kıyan 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Ġzmir 
  

GiriĢ: Ritm bozukluklarını tedavi etmekte kullanılan pacemakerlar hatalı çalıĢtıklarında ritm 
ve hız problemlerini tetikleyebilmektedirler. Bu olgumuzda pacemaker sorunu nedeni ile acil 

servise çarpıntı yakınması ile baĢvuran bir hastayı sizlere sunmak istedik. 
Olgu: Acil servise çarpıntı Ģikayeti ile baĢvuran 74 yaĢında erkek hastanın 1,5 ay önce 
pacemaker pilinin değiĢtirilmiĢ olduğu öğrenildi. Hastanın o günden beri ara ara olan çarpıntı 
ve fenalık hissi Ģikayetleri oluyormuĢ. Hasta bu Ģikayetlerinin artması üzerine ve yol 
yürüyememe yürümekle artan nefes darlığı Ģikayeti ile acil servise baĢvurdu.  
Yapılan fizik muayenesinde kardiyak ek ses ve üfürüm saptanmadı, akciğer oskültasyonunda 
ral veya ronküs mevcut değildir. Hastada batın muayenesinde organomegali mevcut değildi, 
juguler venöz dolgunluk ve pretibial ödem yoktu.  
Hastanın vital bulguları sırasıyla; kalp hızı 100 atım/dk, SatO2 %98, TA 120/90 mmHg ve 
ateĢ 36.6 C olarak saptandı. Çekilen EKG de pacemaker ritmi olup geniĢ QRS'li taĢikardi 
vardı ve pacemaker spikeları saptandı. PA akciğer grafisinde atrium ve ventrikülde çift lead'li 
pacemaker olduğu görüldü. Yapılan yatak baĢı ekokardiyografide patolojik bulgu saptanmadı 
ancak, atrium ve ventrikülleri düzenli ritmik olarak kasıldığı görüldü.Hastanın biyokimyasal 
parametrelerinde herhangi bir anormallik saptanmadı. 
Pil firmasının kontrolünde DDD pacemakerın kardiak hızının 60'ın altında devreye girecek 
Ģekilde ayarlandığı, ancak pacemakerın atrium ve ventrikül uyarı aralığının kısalmıĢ olduğu 
saptandı. Hastanın atrium ve ventrikül uyarı zaman aralığı artırıldı. Bu andan itibaren iki 
saatlik izlemde hastanın QRS'leri zamanla daraldı ve hızı azalıp pace ritminden çıkıp sol dal 
bloğunda sinüs ritmine döndü hastanın çarpıntı ve fenalık hissi Ģikayeti geçti. Hasta izlem 
süresi sonunda kardiyoloji poliklinik kontrol önerisi ile taburcu edildi. 
Sonuç: GeliĢmiĢ pacemakerlar atriyal ve ventriküler uyarıları ve refrakter periyod 
değiĢikliklerini algılayabilmekte, uyarı sıklığı ve aralığını değiĢtirebilmektedirler. Bazı 
hastalarda bu durum hastamızda olduğu gibi hız problemlerine neden olmaktadır. 
  

Anahtar Kelimeler: taĢikardi, pacemaker, acil servis 
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[PB-K16] 

Nadir bir akut batın nedeni: Spontan mesane rüptürü 

  

Kamil Kayayurt
1
, Yavuz Metin

2
, Gökhan Ersunan1, Özcan YavaĢi1, Özlem Bilir1

 
1Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi,Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Rize 
2
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi,Radyoloji Ana Bilim Dalı, Rize 

  

GiriĢ: Travma veya eksternal giriĢimler olmaksızın spontan mesane rüptürü oldukça nadir 
görülen klinik bir tablodur. Tanı ve tedavisinde gecikme olması durumunda moratalite 
%50‟lere ulaĢabilmektedir. Toplumdaki insidansı 1/260000‟tır ve daha sık olarak erkeklerde 
görülmektedir.  
Olgu: 64 yaĢında kadın hasta 2 gündür olan karın ağrısı ve idrar yapamama yakınması ile acil 
servise baĢvurdu. ÖzgeçmiĢinde diabet, hipertasiyon ve yaklaĢık 8 ay öncesinde mesane 
tümörü Ģüphesi nedeniyle sistoskopi öyküsü olan hastanın yapılan fizik muayenesine; 
tansiyon arteryel: 144/72, nabız: 70/dk, ateĢ:36,7°C, karın muayenesinde suprapubik ve sol alt 
kadranda defans ve reboud hassasiyet saptandı. Laboratuar tetkiklerinde lökosit, hematokrit, 

platelet değerleri normal olan hastanın kan glukozu: 214mg/dl, üre:93mg/dl, kreatinin: 2,51 
mg/d olduğu görüldü. YatakbaĢı yapılan ultrasonografisinde pelvik bölgede barsak ansları 
arasında ve Morrison boĢluğunda yaygın serbest sıvı saptandı. Çekilen karın tomografisinde 
sol pelvik bölgede belirgin serbest sıvı, Ģüpheli abse görünümü (Resim 1) ve akut batın 
bulguları olması üzerine hasta opere edilmiĢ ve operasyon sırasında mesane posterosuperior 
duvar rüptürü saptanmıĢtır. Operasyon sırasında makroskobik veya alınan doku örneklerinin 
mikroskobik olarak incelenmesinde mesane duvarlarında herhangi bir lezyona rastlanmamıĢ 
ve rüptürün spontan geliĢtiği sonucuna varılmıĢtır. 
Sonuç: Mesane rüptürü genellikle travma sonrası ve cerrahi giriĢimlerin bir komplikasyonu 

olarak karĢımıza çıkmaktadır. Spontan geliĢen rüptür vakalarında sıklıkla altta yatan bir neden 
bulunmaktadır. Pelvik organ maligniteleri, pelvik radyoterapi uygulanması, atonik mesane, 
mesane taĢları, üriner sistem enfeksiyonları, tüberküloz ve alkol bağımlılığı spontan rüptürün 
en sık görüldüğü hasta gruplarıdır. Rüptür mesanenin intraperitoneal veya ekstraperitoneal 
parçasında oluĢabilir. Ġntraperitoneal kısımda oluĢan rüptürlerde mortalite daha yüksektir. 
Nadir görülen klinik bir durum olmasına rağmen alt karın bölgesine lokalize ağrılarda 
özellikle de risk faktörleri bulunan hastalarda mesane rüptürü akılda tutulması gereken önemli 
bir klinik tablodur. 

  

Anahtar Kelimeler: Akut batın, mesane rüptürü, spontan mesane rüptürü 
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Resim 1 
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[PB-K17]  

Dev mezenterik kist 

  

Kamil Kayayurt, Özcan YavaĢi, Özlem Bilir, Gökhan Ersunan, Erhan UğraĢ 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi,Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Rize 

  

GiriĢ: Mezenterik kistler abdominal boĢluğun benign lezyonlarıdır. Toplumdaki insidansı 
1/100000‟nden azdır. Vakaları genellikle genç ve orta yaĢtaki hastalar oluĢturmakta, ileri yaĢ 
hastalarda daha nadir görülmektedir.  
Olgu: 83 yaĢında obez kadın hasta uzun süredir devam eden karın sağ alt kısmında ağrı 
yakınması ile acil servise baĢvurdu. Fizik muayenesine; tansiyon arteryel: 165/88, nabız: 
74/dk, ateĢ:36,4°C, karın muayenesinde sağ alt kısmında daha belirgin olmak üzere 
suprapubik ve epigastrik bölgede yaygın hassasiyeti olduğu saptandı. Defans ve rebound 
hassasiyeti olmayan hastanın diğer sistem muayenelerinde anlamlı bulguya rastlanmadı. 
Laboratuar bulgularında lökosit sayımı, karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri, idrar analizi 
normal olduğu görüldü. Hastanın çekilen karın tomografisinde mezenterden köken alan, sağ 
hipokondriumdan baĢlayıp orta hattı geçerek sol hipokondriuma ve sol alt kadranda iliak 
kanada kadar uzanan 181*366 mm boyutlarında hipodens ince ve düzgün kenarlı kistik kitle 
görüldü.(Resim1) 
Sonuç: Mezenterik kistler nadir görülmekte ve çoğunlukla asemptomatiktirler. Olguların çoğu 
rastlantısal olarak tespit edilmektedir. Bulgu vermeksizin çok büyük boyutlara 
ulaĢabilmektedirler. Literatürde 2 cm ile 40 cm arasında değiĢen boyutlarda mezenterik kistler 
rapor edilmiĢtir. Hastalardaki en sık semptomlar karın ağrısı, bulantı, kusma, karında ĢiĢlik, 
anoreksi ve kilo kaybıdır. Etyolojisi kesin olmamakla birlikte mezenterik lenfatiklerde 
dejenerasyon ve konjenital anomali olarak geliĢtiği düĢünülmektedir. 
  

Anahtar Kelimeler: Bilgisayarlı tomografi, karın ağrısı, mezenterik kist 

 

 



 

9. Türkiye A il Tıp Ko gresi -6 Eki   Eskişehir    
 

432 

 

Resim 1 
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[PB-K18] 

Nadir Görülen Nöroradyolojik Sendrom; Fahr Sendromu 

  

Kerim Acar
1
, Erkan Gunay

2, Özge Duman Atilla3
 

1
Menemen Devlet Hastanesi Acil Servis 

2ġiĢli Hamidiye Etfal Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği 
3
Tepecik Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği 

  

GiriĢ: Ġdiopatik bazal ganglion kalsifikasyonu olarak da bilinen Fahr sendromu serebral 
kalsifikasyonlarla seyreden kalıtsal bir hastalıktır. Sendromun tipik bulguları nedeni 
bilinmeyen anormal kalsiyum depolanmasıdır. EĢlik eden semptomlar kognitif fonksiyonlarda 
progresif bozulma, psikoz, mood bozuklukları ve kazanılmıĢ motor fonksiyon 
bozukluklarıdır. Tipik olarak beĢinci altıncı dekadlarda ortaya çıkan sendromun bilinen kesin 
bir tedavisi yoktur. 

 

Olgu: Acil servise baĢ dönmesi, bilinç kaybı ve idrar kaçırma Ģikayetiyle getirilen 65 yaĢında 
erkek hastanın yapılan fizik muayenesinde vitalleri stabil saptandı; nabız:75/dk, kan 
basıncı:150/90mmHg, spo2:%98, ateĢ 37C. Sistemik bakıda glaskow koma skalası 15, bilinç 
açık koopere, yer, zaman ve kiĢi oryantasyonu tamdı. Nörolojik muayenesinde lateralizan 
defisit olmayan hastada motor duyu defisit saptanmadı, serebellar testler becerikli bulundu. 
Diğer sistem muayeneleri normal olarak değerlendirilen hastanın elektrokardiyogramında 
iskemik bulgu saptanmadı. Semptomatik tedavi uygulanan hastanın yapılan laboratuar 
tetkiklerinde hemoglobin, platelet, beyaz küre, böbrek fonksiyon testleri, elektrolitler ve 
kardiyak enzimler normal sınırlarda saptandı. Çekilen kontrastsız bilgisayarlı beyin 
tomografisinde (resim1) yaygın hiperdens lezyonları saptanan hasta Fahr Sendromu 
düĢünülerek ileri tetkik ve tedavi amacıyla nöroloji ve endokrinoloji poliklinik kontrol 
önerilerek acil servisten taburcu edildi.  
 

Sonuç: Ġdiopatik kalsifikasyonlarla seyreden Fahr sendromu tipik radyolojik bulguları ile acil 
serviste nadir görülen nöroradyolojik bir antite olarak ilgi çekicidir. Ortaya konmuĢ standart 
bir tedavi algoritması bulunmayan Fahr sendromunun, acil servis hekimleri tarafından 

bilinirliğinin artması hastaların acil yönetiminin uygunluğu açısından önem taĢımaktadır. 
  

Anahtar Kelimeler: Fahr Sendromu, Serebral Kalsifikasyon, bilgisayarlı tomografi 
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resim1 
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[PB-K19] 

Eski düşman kendini unutturmuyor: Acil serviste tanı konulan 2 sıtma vakası 
  

Mustafa Ramiz Tel, Sami Ulusal, Gülçin Telli, Alev Duygu Süre, Ahmet Demircan 

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi,Acil Tıp Ana Bilim Dalı,Enfeksyon Hastalıkları ve Klinik 
Bakterioloji A.D.,ANKARA 

  

GiriĢ:  
Sıtma salgınlarından Anadolu tarihinde sık sık söz edilir. Cumhuriyetin kuruluĢu ile birlikte 
sıtma ile etkili bir mücadele baĢlatılmıĢtır. Artık ülkemizde sadece yurtdıĢı kaynaklı vakalar 
görülmektedir. Ancak hastalığın az görülmesi tanının atlamasını da beraberinde getirmektedir. 

Olgu1: 

27 yaĢında erkek hasta ateĢ ve halsizlik ile acil servise baĢvurdu. Hastanın bir havayolu 
Ģirketinde çalıĢtığı ve 20 gün önce Kenya'dan döndüğü, 4 gün önce ateĢi olduğu için iki ayrı 
hastaneye baĢvurduğu; tetkiklerinde trombositopeni (plt:24000), lökopeni(WBC:2200) ve 
splenomegalisi saptandığı, ancak net bir tanı almadığı öğrenildi. Afrika seyahati öyküsü göz 
önüne alınarak yapılan ince ve kalın damla yaymasında plasmodium falciparum ile enfekte 
eritrosit görülmesi sonucunda sıtma tanısı konuldu. Tedavisinin 7. gününde klinik olarak 
tamamen düzeldi. 
Olgu2: 

54 yaĢında erkek hasta acil servise 4-5 gündür olan genel durum bozukluğu ile baĢvurdu. 
Hastanın 3 ay kadar Nijerya‟da iĢçi olarak çalıĢtığı ve 1 ay önce döndüğü, bir haftadır ishal, 
ateĢ nedenleri ile bir kaç hastaneye gittiği ancak ayaktan tedavi verilerek taburcu edildiği 
öğrenildi. Acil serviste yapılan tetkiklerinde lökopeni, trombositopeni, kreatinin yüksekliği 
saptanan takibinde tekrar ateĢi yükselen ve bununla beraber anemisi geliĢen(Hb:6.4) hastanın 
yapılan kalın yayma mikroskobisinde plasmodium falciparum ile enfekte eritrositler görüldü. 
Yoğun bakımda 8 gün kaldı. Taburcu olduktan 1 hafta sonra gluteal bölgesindeki bası yarası 
nedeni ile hastaneye tekrar yatırıldı. 
Sonuç:  
Sıtma dünya genelinde milyonlarca kiĢiyi etkileyen ve her yıl binlerce kiĢinin ölümüne yol 
açan bir halk sağlığı sorunudur. Her ne kadar ülkemiz sıtma ile savaĢta baĢarılı olsa ve artık 
yerel yeni vakalar görülmese de globalleĢen dünyada hastalıkların da ülkeden ülkeye çok hızlı 
taĢındığı unutulmamalıdır. KarĢılaĢtığımız iki vakada olduğu gibi tanıda gecikmeler olması 
halinde önemli mortalite ve morbiditeler oluĢabilir. Komplikasyonların ve mortalitenin önüne 
geçmenin ise tek yolu var: sıtmanın ciddi bir halk sağlığı sorunu olduğunu unutmamak. 
  

Anahtar Kelimeler: Sıtma, Plasmodium Falciparum, AteĢ 

 

 

 

 

 



 

9. Türkiye A il Tıp Ko gresi -6 Eki   Eskişehir    
 

436 

 

[PB-K20] 

Yaygın Pnömosefali 
  

Ramazan Güven1
, Kamil Can Akyol

1
, Ramazan Uyar

2, Ġnan Beydilli1, Faruk Güngör1
, 

Ġbrahim Halil Toksul1, Asım Arı1
 

1Antalya Eğitim Ve AraĢtırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği, Antalya 
2Antalya Eğitim Ve AraĢtırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Antalya 

  

GiriĢ: Pnömosefali, kranial boĢluklara hava veya gaz birikimi olarak tanımlanmaktadır. Bu 
durum genellikle travma sonrası oluĢan kafatası kırıkları ile iliĢkilidir. Nadir olarak da tümör, 
enfeksiyon ve postoperatif komplikasyon olarak geliĢmektedir. Hastalar genellikle baĢağrısı, 
bulantı-kusma, letarji, bilinç bozukluğu Ģikayetleriyle baĢvururlar. Pnömosefaliyi tespit 
etmede ilk kullanılacak tanı yöntemi bilgisayarlı tomografidir. 
Olgu: 41 yaĢında bayan hasta 2 gün önce ağaçtan düĢme Ģikayeti ile hastanemiz acil servisine 
baĢvurdu. Hastada artan Ģiddette baĢ ağrı dıĢında bulantı-kusma, bilinç kaybı ve amnezi 
bulunmamaktaydı. Görme kaybı yoktu. BaĢvuru esnasında sol orbital ekimoz ve frontal 
bölgede cilt altı hematom mevcuttu. Nörolojik muayenesinde herhangi bir defisit yoktu. 
Hastanın beyin BT‟si çekildi. BT‟de sol orbital ve frontal fraktür ve yaygın pnömosefali 
olduğu görüldü. Beyin cerahi tarafından yatırılan hastanın takip dönemlerinde pnömosefalinin 
ilerlediği ve hastada rinore geliĢmiĢti. Operasyona alınan hastaya, bifrontal kraniotomi 
yapıldı. Pnömosefaliye yol açan sol orbita arkasındaki dura yırtığı, galeadan alınan greft ile 
duroplasti yapılarak kapatıldı. Postoperatif komplikasyon geliĢmeyen ve rinoresi duran hasta 
taburcu edildi.  

Sonuç: Pnömosefali, intrakraniyal kavitede, epidural, subdural,subaraknoid, intraventriküler 
ya da intraparankimal olarak görülebilir. En sık nedeni travmadır. Travma hastalarında 
intrakranial kanama dıĢında pnömosefali geliĢebileceği akılda tutulmalıdır. 
  

Anahtar Kelimeler: düĢme, pnömosefali, yaygın 
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kontrol BT 

 
kontrol için gelen hastanın en son çekilen BT’sinde havanın tamamiyle kaybolduğu görülüyor 
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yaygın pnömosefali başvuru anı 

 
Beyin BT parankim penceresinde yaygın pnömosefali olduğu görülüyor 
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[PB-K21] 

Karbonmonoksit Zehirlenmeli Hastalarda Normobarik ve Hiperbarik Oksijen 

Tedavilerinin Etkinliğinin Mental Durum Değerlendirmesi Yapılarak Karşılaştırılması 
  

Ümit Kaldırım1
, Tolga Çakmak2, Türker Türker3

, Murat Durusu
1
, Yusuf Emrah Eyi

1
, Mehmet 

Eryılmaz4
 

1GATA Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Ankara 
2GATA Hava ve Uzay Hekimliği Ana Bilim Dalı, EskiĢehir 
3GATA Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı, Ankara 
4
Hakkari Asker Hastanesi, Hakkari 

  

Amaç: Karbonmonoksit (CO), organik maddelerin tam olmayan yanmasından ortaya çıkan, 
renksiz, tatsız, kokusuz non-iritan bir gaz olup, kazara ya da kasti olarak maruz kalınması akut 
ya da kronik zehirlenmeye neden olabilir. Bu çalıĢmada Karbonmonoksit (CO) zehirlenmeli 
hastalarda kognitif durum değerlendirmesi yapılarak normobarik ve Hiperbarik Oksijen 
tedavilerinin (HBOT) etkinliği karĢılaĢtırılmıĢtır. 
 

Gereç-Yöntem: Acil servisimize baĢvuran ve karboksihemoglobin (COHb) seviyeleri >=10% 

ve Glasgow Koma Skalası >=14 olan 35 (19 erkek, 16 kadın) hasta bu çalıĢmaya dahil 
edilmiĢtir. Six-Item Screener Test (SIST) 3 oryantasyon (gün, ay, yıl) ve herhangi 3 adet 
cismin hatırlanılması istenen bir kognitif değerlendirme testi olup hastalara tedavi öncesi ve 
sonrası uygulanmıĢtır. 6 tam puan üstünden >=5 normal olarak değerlendirilmiĢtir. 12 hasta 
HBOT ve 23 hasta normobarik oksijen tedavisi almıĢtır. CO zehirlenme sebepleri (doğal gaz, 
soba, Ģofben), maruziyet süreleri, hastaların semptomları, tedavi öncesi ve sonrası COHb 
seviyeleri kaydedildi. Ġstatistisel analizler SPSS 16.0 software kullanılarak yapılmıĢtır. 
 

Bulgular: SIST skoru düĢük çıkan hastalarda COHB seviyeleri daha yüksek bulundu 
(p<0.006). Yüksek COHB seviyesi olan hastalarda HBOT kullanıldığı (p<0.001) ve SIST 
skorlarının HBOT tedavisi alan hastalarda normobaric oksijen tedavisi alanlara göre daha iyi 
düzeldiği tespit edilmiĢtir (p=0.032). 
 

Sonuç: Six-Item Screener testi, acil servislerde CO zehirlenmeli hastaların kognitif 
durumunun değerlendirmesinde kullanılan hızlı, non-invazif ve güvenilir bir tarama testidir. 
Yapılan bir çalıĢmada, mental durumu değerlendirmede en etkili test olan mini mental durum 
değerlendirme testi ile karĢılaĢtırılan Six-Item Screener testinin sensivitesi %94, spesifitesi 

%86 olarak bulunmuĢtur. Biz bu çalıĢmada, CO zehirlenmeli hastalarda bu testi kullanarak 
HBOT‟un normobarik oksijen tedavisine göre kognitif durumun iyileĢtirilmesinde daha etkili 
olduğunu gösteren sonuçlar elde ettik. 

  

Anahtar Kelimeler: Six-Item Screener Test, CO zehirlenmesi, hiperbarik oksijen tedavisi 
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[PB-K22] 

Endotrakeal entübasyonda acil tıp hekimlerinin karar, tutum ve davranışları 
  

Murat Narlı1, Erden Erol Ünlüer2
, Nergis Vandenberg

2
, Fatih Esad Topal

2
, Pınar YeĢim 

Akyol
2
 

1
Mardin Devlet Hastanesi, Mardin 

2Ġzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve AraĢtırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği, 
Ġzmir 
  

Amaç: Acil servise baĢvuran hastaların havayolu kontrolünü sağlamak, acil servis tedavi 
prensiplerinin ilk ve en önemli basamaklarından biridir. Çoğu zaman basit havayolu açma 
teknikleri yetersiz kaldığında, acil servis hekimleri ileri hava yolu teknikleri ile hastanın 
hayati fonksiyonlarını koruma altına almaya çalıĢırlar. Acil serviste kalıcı havayolu kontrolü 
gereken hastalarda genellikle hızlı ardıĢık entübasyon tercih edilmektedir. Amacımız, 
ülkemizdeki acil tıp hekimlerinin endotrakeal entübasyon konusundaki karar tutum ve 
davranıĢlarını araĢtırmaktır. 
Gereç-Yöntem: Acil tıp hekimlerine yönelik bir kesitsel anket çalıĢması yapıldı. Anket Ġzmir 
genelindeki Acil Tıp Uzmanlığı eğitimi verilen hastanelerdeki acil tıp hekimlerine yüz yüze 
görüĢme yada elektronik posta yolu ile ulaĢılarak uygulandı.  
Bulgular: ÇalıĢmaya 151 acil tıp hekimi katıldı. Hekimlerin % 81.4‟ünün hastalılarını zor 
entübasyon açısından sıklıkla değerlendirdiği bulundu. Hekimlerin % 57.6'sının hastasını zor 
entübasyon açısından değerlendirirken 1 den fazla metod kullandığı tek metod kullananlarda 
ise en sık kullanılan metodun mallampati sınıflaması olduğu bulundu.  
Hekimlerin % 77.5'sinin yeterli preoksijenizasyon uyguladığı % 19.9'unun premedikasyonda 
nazogastrik tüp uyguladığı, % 32.5'inin entübasyon sonrası akciğer grafisi çekmediği 
bulundu. En sık kullanılan premedikasyon ajanının opiyat analjezik olduğu, sedasyon için en 
sık midazolam kullanıldığı, paralizan ajan olarak en sık süksinilkolinin kullanıldığı bulundu. 
Hekimlerin endotrakeal entübasyon doğrulamada end-tidal karbondioksit ölçümünü en 
güvenilir yöntem olarak öngördükleri ancak uygulamada kullanmadıkları bulundu.  
Hekimlerin % 60.9'unun entübe edilemeyen ventile edilemeyen hasta ile karĢılaĢtıkları bu 
durumda karĢılaĢanların % 41.3‟ünün hazırlığını yaptığı alternatif havayolu yöntemini 
uyguladıkları bulundu. Hekimlerin endotrakeal entübasyon endikasyonu olan hastalarda 
entübasyon yapmaktan çekindikleri ve hastaları noninvaziv teknikler ile izlemeyi tercih 
ettikleri bulundu. 

Sonuç: ÇalıĢmamızda alternatif hava yolu metodları konusunda eğitim ihtiyacı ve entübasyon 
endikasyonu olan hastaların entübasyonu konusunda çekimser kalındığı gösterilmiĢtir; fakat 
nedenlerine yönelik araĢtırma yapılmamıĢtır. Çözüme ve nedenlerine yönelik daha kapsamlı 
ve yurt çapında yapılacak daha geniĢ çalıĢmalara ihtiyaç vardır. 
  

Anahtar Kelimeler: endotrakeal entübasyon, acil servis, hekim 
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[PB-L01] 

Mardin ilinin il dışı bir yıllık acil hasta sevklerinin değerlendirilmesi 
  

Sertaç Güler1, Gökhan Aksel2, Fatih Turan Ayılgan3, Halis Ġlke Özkan4, Ümit Baz4
, Yavuz 

Orak
5
 

1Ankara Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Ankara 
2BaĢkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Ankara 
3Kamu Sağlık Hizmetleri ġube Müdürlüğü, Mardin Ġl Sağlık Müdürlüğü, Mardin 
4
Mardin Devlet Hastanesi Acil Servisi, Mardin 

5
Mardin Devlet Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Kliniği, Mardin 

  

Amaç: Mardin ili genelindeki acil servislerden bir yıl içinde il dıĢı hastanelere ambulansla 
sevk edilen hastaların değerlendirilmesi amaçlandı. 
Gereç-Yöntem: Ġl sağlık müdürlüğü bünyesinde oluĢturulan sevk değerlendirme komisyonu 

tarafından Mardin ilinin acil servislerinden il dıĢı hastanelere 31.12.2010- 31.12.2011 tarihleri 

arasında ambulansla sevk edilen tüm hastalar retrospektif olarak çalıĢmaya alındı. ÇalıĢmada 
herhangi bir dıĢlama kriteri kullanılmadı. Hastaların demografik verileri, nakil özellikleri ve 
sevk edilme gerekçeleri gruplanarak kaydedildi.  
Bulgular: Toplam 1518 hastanın %55.8‟i erkek ve yaĢ ortalaması 41±27 idi.Hastaları sevk 
eden merkezler incelendiğinde, 621 hastanın (% 40.9) Mardin il merkezinden, diğer hastaların 
ise 8 ayrı ilçe hastanesi ve 2 ayrı özel hastane tarafından sevk edildikleri belirlendi.Hastaların 
sevk edildikleri merkezler incelendiğinde, hastaların toplam 8 ayrı Ģehirde 37 ayrı hastaneye 
ve 562 hastanın (%37) özel bir hastaneye sevk edildiği görüldü (ġekil 1). Klinik branĢlara 
göre hastaların sevk dağılımı incelendiğinde hastaların en çok sevk edildiği ilk 3 bölüm 
sırasıyla Kardiyoloji (%23.3), Pediatri (%11.5) ve Kadın Hastalıkları ve Doğum (%8.8) 
bölümleriydi (ġekil 2).Toplam 274 hasta (%18.1) uygunsuz sevk edilmiĢti.On sekiz yaĢından 
küçük ve büyük hastalar devlet hastanesi veya özel hastaneye sevk edilme durumları 
açısından karĢılaĢtırıldıklarında iki grup arasında istatistiksel anlamlı fark saptandı 
(p<0.001).Ayrıca eriĢkin hastaların 3. basamak merkezlere anlamlı olarak daha fazla sevk 
edildikleri görüldü (p<0.001) (Tablo 1). 
Sonuç: Mardin ili için 112 ambulanslarıyla yapılan hastaneler arası acil il dıĢı sevkler, toplam 
acil servis baĢvurularının küçük bir kısmını oluĢtursa da, sevk edilen hasta özelliklerine 
bakıldığında Kardiyoloji ve Pediatri hastalarının ilk iki sırayı alması ilimizde kardiyovasküler 
giriĢim olanaklarının geliĢtirilip, koroner yoğun bakım ve pediatrik servis ve yoğun bakım 
donanımlarının artırılması gerektiğini göstermektedir. Yine kapalı psikiyatri servisi ve yanık 
ünitesi merkezlerinin kullanılır hale getirilmesi il dıĢı acil sevklerde azalma sağlayabilir. 
Ülkemizde yapılan diğer çalıĢmalarda olduğu gibi çalıĢmamızda da uygunsuz sevk önemli bir 
sorun olarak göze çarpmaktadır.Hastaneler arası sevklerin standardize edilmiĢ kurallara uygun 
olarak yapılması uygunsuz sevk oranlarında azalma sağlayabilir. 
  

Anahtar Kelimeler: Acil Tıp, ambulans, hasta sevki 
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Şekil 1 

 
Hastaların sevk edildikleri illere göre dağılımı 
 

 

Şekil 2 
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Hastaların sevk edildikleri kliniklere göre dağılımı 
 

Tablo 1 

 
EriĢkin (n=1170) Çocuk (n=348) p değeri 

Devlet hastanesi 764 192 
 

Özel hastane 406 156 <0.001 

2. basamak merkez 491 185 
 

3. basamak merkez 679 163 <0.001 

Erişkin ve çocuk hastaların devlet hastanesi veya özel hastane ve 2. basamak veya 3. basamak 
merkezlere sevkleri açısından karşılaştırılması 
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[PB-L02] 

Hipertansiyon nedeniyle acil servise başvuran hastaların hipertansiyon farkındalığı: bir 
ön çalışma 

  

Filiz Baloğlu Kaya
1, Aynur Öztürk Özel2, ġeyhmus Kaya3, Ahmet Tuğrul Zeytin4

 
1EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi Tıp fakültesi, Acil Tıp AD, EskiĢehir 
2Sarayköy Toplum Sağlığı Merkezi, Denizli 
3EskiĢehir Devlet Hastanesi, Acil Kliniği, EskiĢehir 
4Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim AraĢtırma Hastanesi, Acil Tıp 
Kliniği, Kütahya 

  

Amaç:  
Hipertansiyon (HT) sık görülmesi ve ciddi komplikasyonlara yol açması nedeniyle önemli bir 
sağlık sorunudur. 2012‟de yapılan Türk Hipertansiyon Prevalans ÇalıĢması (PatenT2) ile 

toplumumuzdaki prevalansı %30.3, farkındalık oranı %54.7 olarak bildirilmiĢtir.  
AraĢtırmamız HT nedeniyle acil servise (AS) baĢvuran hastaların demografik özellikleri, 
takip, tedavi ve farkındalık durumlarını tespit etmek amacıyla bir ön çalıĢma olarak 

yapılmıĢtır.  
 

Gereç-Yöntem:  
ÇalıĢma iki ayrı 2. basamak AS‟de 15-31 Ocak 2012 tarihleri arasında yapıldı. HT nedeniyle 
baĢvuran, 18 yaĢ ve üzeri, onamı alınan tüm hastalar çalıĢmaya dahil edildi. ġuur değiĢikliği 
olan, AS‟den yoğun bakım ünitesi veya ameliyathaneye hızla gönderilen hastalar ve gebeler 
dıĢlandı. Değerlendirme anket kullanılarak yapıldı.  
 

Bulgular:  

ÇalıĢmaya dahil edilen 105 hastanın 74‟ü (%70.5) kadın, grubun yaĢ ortalaması ise 61.8±12.9 
(aralık 30-92, medyan 62) idi. 58‟i (%55.2) ev hanımı, 33‟ü emekli, 14‟ü iĢçi ve memurdu. 
Hastaların 88‟inde (%83.8) KAH, 30‟unda DM, 38‟inde ailede HT tanısı vardı. BaĢvuru 
anında sistolik kan basıncı medyan değeri 170 mmHg (aralık 100-246), diyastolik kan basıncı 
medyan değeri 90 mmHg (aralık 60-136) olarak saptandı. 
56 (%53.3) hastanın son 5 yılda tanı aldığı belirlendi. Hastaların 40‟ına kardiyoloji uzmanı, 
35‟ine dahiliye uzmanı, 14‟üne aile hekimi, 16‟sına da diğer bölüm hekimleri tarafından tanı 
konularak tedavi baĢlandığı öğrenildi. 
Hastaların 28‟inin HT için doktor kontrolüne gitmediği, 14‟ünün antihipertansif ilaç 
kullanmadığı, 40‟ının ise kullandığı antihipertansif ilacı bilmediği saptandı.  
Hastaların 88‟inin (%83.8) sigara kullanmadığı ve sadece 39 hastanın diyet önerilerine 
uyduğu belirlendi.  
80 (%76.1) hastanın 1. basamak tedavi kurumlarından HT ile ilgili hizmet aldığı, 54‟ünün 
(%51.4) sadece ilacını yazdırmak için bu kurumlara gittiği saptandı. 
 

Sonuç: HT ve iliĢkili durumlar nedeni ile AS‟lere baĢvurular oldukça sıktır. Bu hastaların HT 
hakkında farkındalığını arttırmak, ilgili birimlere yönlendirmek, etkin tedavi almalarını 
sağlamak kan basıncı değerlerinin kontrol altında tutulmasını sağlayacaktır. Bu sayede HT ile 
iliĢkili AS yoğunluğunda, mortalite ve morbidite değerlerinde düĢüĢ de izlenebilir 

kanatindeyiz. 

  

Anahtar Kelimeler: Hipertansiyon, farkındalık, acil 
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[PB-L03] 

Akrep ısırıklarına bağlı oluşan ağrının tedavisinde; intravenöz parasetamol, topikal 
lidokain ve buz uygulamasının etkinliklerinin karşılaştırılması 
  

Gökhan Aksel1
, Sertaç Güler2

, Nurettin Özgür Doğan3
 

1BaĢkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı 
2Ankara Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği 
3Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı 
  

Amaç: Akrep ısırmasına bağlı oluĢan ağrının tedavisi, özellikle riskli bazı coğrafi bölgelerde 
önemli bir sorun oluĢturmaktadır. Bu çalıĢmanın amacı, akrep ısırığına bağlı ağrının 
tedavisinde üç farklı tedavi yönteminin etkinliğini görsel analog skala (VAS) yardımıyla 
karĢılaĢtırmaktır. 
 

Gereç-Yöntem: ÇalıĢma, son bir yılda acil servise akrep ısırması sonrasında ağrı yakınmasıyla 
baĢvuran ve sistemik belirti ve bulgu taĢımayan bir kohort üzerinde retrospektif olarak 
gerçekleĢtirilmiĢtir. ÇalıĢmaya dahil edilen hastalar; intravenöz parasetamol, topikal lidokain 

veya buz uygulaması ile tedavi edilmiĢlerdir. Ağrı derinliği; baĢlangıç, 30., 60., 120. ve 240. 
dakikalarda uygulanan VAS ölçeği ile değerlendirilmiĢtir.  
 

Bulgular: Ġstatistiksel analize toplam 130 hasta dahil edilmiĢtir. Buz ve parasetamol 
uygulamasına göre, topikal lidokainle tüm zaman dilimlerinde ağrı yakınmasında daha fazla 
azalma izlenmiĢtir (her iki uygulama için p<0.001). 30. dakikada VAS skorundaki median 
azalma miktarı topikal lidokain için 25.0 mm, buz uygulaması için 14.5 mm, intravenöz 
parasetamol için 10.0 mm‟dir. Ġlaç uygulamalarına bağlı herhangi bir advers etki 
izlenmemiĢtir.  
 

Sonuç: ÇalıĢmamızın sonuçlarına göre, sistemik belirti ve bulgusu olmayan akrep ısırmalarına 
bağlı ağrının tedavisinde; topikal lidokain etkili ve güvenli bir seçenek olarak görünmektedir. 
  

Anahtar Kelimeler: akrep, ağrı yönetimi, ağrı ölçümü, acil tıp 
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[PB-L04] 

Göz Şarbonu:2 Olgu Sunumu 

  

Sevdegül KaradaĢ1
, Hayriye Gönüllü1, Mahmut Sünnetçioğlu2

, Fatih Esmer
2
 

1Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Acil Tıp AD, Van 
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları AD, Van 

  

GiriĢ: ġarbon, ülkemizde sıklıkla Doğu Anadolu baĢta olmak üzere farklı coğrafi bölgelerde 
nadir olarak karĢılaĢılan, Bacillus anthracis‟in neden olduğu insanlarda nadir görülen önemli 
bir hastalıktır. Enfekte hayvanlarla direkt temas, etinin yenilmesi veya sporların inhale 
edilmesiyle insana bulaĢmaktadır. Ġnsanlardaki Ģarbonun yaklaĢık % 95‟ini deri Ģarbonu 
oluĢturmaktadır. Cilt Ģarbonu en çok baĢ, boyun ve üst ekstremite de görülmekte olup, göz 
kapağı tutulumu nadiren görülmesine rağmen mortalitesi ve sekel kalma oranı yüksektir. Bu 2 
olguda göz kapağında geliĢen Ģarbonun tanı ve tedavisi sunulmaktadır.  
Olgu:  

Olgu-1: 

On dört yaĢında erkek hasta beĢ gün önce baĢlayan sağ gözde sivilce Ģeklinde baĢlayan lezyon 
nedeniyle acil servise baĢvurdu. Olgunun yedi gün önce hastalıklı küçük baĢ hayvan kesimi 
ve etini yeme öyküsü mevcuttu. Muayenesinde ateĢ; 39°C, sağ gözü tamamen kaplayan sağ 
yüz ve boyuna yayılan, ısı artıĢının olduğu eritemli, ödemli plak mevcut olup, diğer sistem 
muayeneleri doğaldı(Resim 1). Hastanın lökosit sayısı 22500/mm3, sedimantasyon hızı 11 
mm/saat, C-Reaktif Protein(CRP) düzeyi 33 mg/dl bulundu. Hastaya deri Ģarbonu tanısı 
konuldu. Tedaviye ampisilin/sulbaktam 8g/gün baĢlanıldı. Takiplerinde fasiyal ödemin 
artması, solunum sıkıntısı geliĢmesi üzerine oratrekeal entübasyon uygulandı. 2 gün yoğun 
bakım ünitesinde takip edildi. Tedavisi on güne tamamlanan hasta ayaktan takip edilmek 
üzere taburcu edildi.  

Olgu-2: 

Kırk beĢ yaĢında bayan hastanın sağ gözde sivilce Ģeklinde baĢlayan somrasında etraf 
dokulara doğru yayılan ĢiĢlik kızarıklığın eĢlik ettiği lezyonla acil servise baĢvurdu. 
Hikâyesinde dokuz gün önce hastalık Ģüphesi olan hayvan etini kesme öyküsü vardı. Fizik 
muayenesinde ateĢ; 38.5°C, sağ gözü tümüyle kaplayan, eritemli, ödemli plak mevcut olup, 
diğer sistem muayeneleri doğaldı(Resim2). Hastanın lökosit sayısı 14100/mm3, 
sedimantasyon hızı 28 mm/saat, CRP:18 mg/dl bulundu. Penisilin G 6x3000000ü baĢlanılan 
olgu 8. gününde taburcu edildi.  
 

Sonuç: Göz kapağı Ģarbonu, mortalite ve sekel kalma oranı yüksek olduğundan, hayvanlar ile 
sıkı teması olan hastalarda preseptal ve orbital sellülitin ayırıcı tanısında endemik bölgelerde 
mutlaka hatırlanmalıdır. Göz Ģarbonunda erken tanı ve tedavi hayat kurtarıcıdır. 
  

Anahtar Kelimeler: göz, Ģarbon, acil servis 
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Resim 1 

 
 

Resim 2 
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[PB-L05] 

Yüksek enerjili trafik kazalarında dikkat edilmesi gereken nokta: Atlantoaksiyel 
transvers ligament hasarı 
  

Tolga Öz1, Demet Ünalan2, Havva ġahin Kavaklı3, Fadime Güllü Ercan Haydar1, Gülhan 
Kurtoğlu Çelik1

, Yavuz Otal
1
 

1Ankara Atatürk Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Ankara 
2Ankara Atatürk Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Ankara 
3Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Ankara 

  

GiriĢ: Atlantoaksiyel transvers ligament hasarı, sıklıkla odontoid kırıkla birlikte bulunan, 
stabil olmayan bir yaralanmadır. Yapılan araĢtırmaların çoğu kadavralar üzerindedir. Bu 

ligament hasarında çoğu zaman saggital düzleme doğru yer değiĢtirme söz konusudur. 
Beraberinde sıklıkla odontoid proçes kırığı eĢlik eder. YaĢayan çoğu vaka sıklıkla boyun 
ağrısı Ģikayetinden yakınır; ancak bu hasarlanma asemptomatik de seyredebilir. Tedavisinde 

baĢın rotasyonunu kısıtlamak, fleksiyon ve hiperekstansiyondan kaçınmak gerekir.  
Olgu: 22 yaĢında erkek hasta araç içi trafik kazası sonrası acil servise baĢvurdu. Fizik 
muayenesinde belirgin servikal hassasiyeti yoktu, diğer sistem muayeneleri doğaldı. Yüksek 
enerjili travma olması sebebiyle hastaya istenen servikal tomografide C2 vertebra odontoid 
procesi belirgin olarak orta hattın solunda izlenmesi, sağ paraodontoid mesafe geniĢleme ve 
Ģüpheli ligament hasarı olması üzerine beyin cerrahisine konsulte edildi. Hastaya çekilen 
MR‟da C2 vertebra odontoid proçesin hafif posteriora yer değiĢtirdiği, atlantoaksiyel eklem 
aralığının maksimal üst sınırda (3,2 mm) olduğu tespit edildi. Hasta izlemde kaldığı süre 
zarfında servikal kollar ile stabilize edildi. 

Sonuç: Acil servise gelen asemptomatik hastalarda eğer yüksek enerjili travma düĢünülüyorsa 
atlantoaksiyel ligament hasarı akılda tutulmalı, ileri görüntüleme istenmelidir. Biz bu vakayı 
sunarak odontoid bölgenin hasarının asemptomatik olabileceğini, gerekirse ileri görüntüleme 
seçeneklerinin değerlendirilmesi gerekliliğini vurgulamak ve hasar sonrası mortalitenin 
yüksek olduğunu hatırlatmak istedik. 
  

Anahtar Kelimeler: Yüksek enerjili travma, atlantoaksiyel eklem, ligament hasarı 
 

 
Atlantoaksiyel eklem: sağ paraodontoid mesafede genişleme 
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[PB-L06] 

Şiddete Maruz Kalma Nedeniyle Acil Servise Başvuran Kadınların Yönetimi: Tanımsal 
Bir Çalışma 

  

Sibel ġahin1, Feriyde ÇalıĢkan Tür2
, Ersin Aksay

2
 

1
Artvin Devlet Hastanesi 

2
Tepecik EAH 

  

ġiddete Maruz Kalma Nedeniyle Acil Servise BaĢvuran Kadınların  
Yönetimi: Tanımsal Bir ÇalıĢma 

 

Amaç: ÇalıĢmamızın amacı Ģiddete maruziyet sebebiyle acil servise baĢvuran kadınların 
Ģiddet tipini belirlemek ve acil hekiminin bu hastaların yönetimini gözlemlemektir.  
Gereç-Yöntem: Kesitsel olarak yapılan çalıĢma için, ardıĢık olarak Tepecik EAH'i acil 
servisine Ģiddet maduru olarak baĢvuran ve çalıĢmaya katılmayı kabul eden, 14 yaĢ üstü 
kadınlar çalıĢmaya alındı. Anket formu düzenlenen olguların demografik bilgileri, maruz 

kalınan Ģiddet tipleri (fiziksel, ekonomik, sözlü, cinsel) ve etmenleri, tıbbi müdahaleler ve adli 
baĢvuru konularında tespitler yapıldı.  
Bulgular: Toplam 102 Ģiddet görme nedeniyle travma geçiren kadın hasta çalıĢmaya kabul 
edildi. Katılımcılar ortalama 32.5±12.9 (14-78) yaĢında idi. En sık fiziksel ve sözlü Ģiddete, 
birlikte maruz kalım bulundu (%48). Cinsel Ģiddet, tek baĢına saptanmadı, %9.8 diğer Ģiddet 
tipleriyle birlikte bulundu. Cinsel Ģiddet maduru kadınların %64.7'inde tekrarlayan Ģiddet 
maruziyeti tespit edildi. Nikahlı eĢ en çok Ģiddet gösteren olarak belirtildi (%42.2). Öz kıyım 
giriĢimi %17.6 ve tekrarlayan öz kıyım giriĢimleri %77.8 bulundu. Öz kıyım için en sık sözlü 
Ģiddet belirtildi. Ölüm tehdidi ise %17.6 bildirildi. ġiddet maduru kadınların %69.6'ında tıbbi 
sorun oluĢturmayan basit orta tip yaralanmalar bulundu. ġiddet nedeniyle oluĢan tıbbi 
sorunlar ise orbita taban kırığı, radius alt uç kırığı, toksisite ve yumuĢak doku yaralanmaları 
idi. ġiddet madurlarının sadece %48‟i psikiyatrik destek istedi. Olguların % 35.3'ü adli 
baĢvuru isterken, %14.7‟si korktuğu için ve %8.8‟i de çocuklarını neden göstererek bir adli 
baĢvuru istemediğini belirtti. 
Sonuç: Acil servise baĢvururan Ģiddet maduru kadın hastaların yönetiminde acil tıp hekimleri 
sadece tıbbi destek ve adli bildiri konusunda sorumluluk göstermektedir. Bu hastaların 
yönetiminde, tekrarlayan Ģiddet maruziyeti, öz kıyım düĢüncesi ve ölüm tehtidinin olup 
olmadığı psikolojik, sosyal ve güvenlik desteğinin gerekliliği de değerlendirilmelidir.  

 

Anahtar Kelimeler: kadına yönelik Ģiddet, acil tıp, psikolojik destek 

  

Anahtar Kelimeler: kadına yönelik Ģiddet, acil tıp, psikolojik destek 
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[PB-L07] 

Juguler ven trombozu ve Pulmoner emboli 

  

BaĢak Bayram, NeĢe Çolak Oray, Ayhan Korkmaz, Fevzi Cici 

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Ġzmir 
  

GiriĢ:: Ġnternal juguler ven trombozu (IJVT) sıklıkla cerrahi, katater komplikasyonu veya 
enfeksiyonlara bağlı ortaya çıkan nadir bir klinik tablodur. BaĢka nedenlerle açıklanamayan 

olgularda malign tümör olasılığı araĢtırılmalıdır1. Spontan ĠJVT ve buna bağlı pulmoner 
emboli ise oldukça nadirdir2. Bu olgu sunumunda acil servise (AS) boyunda ĢiĢlik yakınması 
ile baĢvuran ve risk faktörü olmayan, spontan ĠJVT ve pulmoner emboli saptanan hasta 

tartıĢılmıĢtır. 
Olgu: Depresyon tanısıyla Amitriptilin kullanan ve baĢka hastalığı olmayan 45 yaĢında bayan 
hasta AS‟imize boyunda ĢiĢlik ve ağrı yakınması ile baĢvurdu. Hastanın öncesinde AS‟imize 
iki baĢvurusu daha olduğu öğrenildi. 10 gün önce ilk baĢvurusunda çarpıntı Ģikayeti olduğu ve 
hipertansiyon tanısı aldığı, bir gün önce ise boyunda ĢiĢlik nedeniyle baĢvurduğu ve 
lenfadenopati olarak değerlendirildiği ve taburcu edildiği öğrenildi. Hastanın öyküsünde ve 
fizik muayenesinde enfeksiyon bulgusuna rastlanmadı. Ġnspeksiyonda boyunda sağ juguler 
ven lokalizasyonda ĢiĢlik ve palpable mobil kitle olduğu farkedildi (Resim 1-2). Hastaya 

istenen Doppler USG‟de internal ve eksternal juguler vende tromboz olduğu görüldü. Kalp 
Damar Cerrahisiyle konsulte edilen hastaya düĢük molekül ağırlıklı heparin (DMAH) ve oral 
antibiyotik tedavisiyle taburculuk önerildi. Hasta acil serviste tekrar değerlendirildiğinde daha 
önceki her iki baĢvurusunda da çarpıntı Ģikayetinin olduğu, aynı gün çekilen EKG‟sinde 
komplet sağ dal bloğu ve sinüs taĢikardisi olduğu görüldü. PE için ek bulgusu olmayan 
hastanın mevcut durumu ve öyküsü nedeniyle Toraks BT anjiografi (BTPA) istendi. BTPA‟da 
subsegmental emboli ve distalinde infarkt saptandı ve sol santral kitlesel lezyon saptandı 
(Resim 3-4). Göğüs hastalığı kliniğine yatırılan ve DMAH ve IV antibiyoterapi baĢlanan hasta 
2 hafta sonra oral warfarin tedavisiyle taburcu edildi. Taburculuk sonrası sol santral kitlenin 
akciğer Adeno Ca olduğu saptandı ve kemoterapiye baĢlandı. 
Sonuç: ĠJVT acil servislerde atlanması olası tanılardandır. Klinik belirti ve bulgular yanıltıcı 
olabileceğinden Ģüphelenilen olgularda görüntüleme yapılmalıdır. ĠJVT tanısı konan 
hastalarda nadir de olsa PE görülebileceği unutulmamalı ve gerekli değerlendirme 

yapılmalıdır. Juguler ven trombozu saptanan hastalarda gizli malignite araĢtırılmalıdır 
  

Anahtar Kelimeler: juguler ven trombozu, pulmoner emboli, akciğer kanseri 
 

 



 

9. Türkiye A il Tıp Ko gresi -6 Eki   Eskişehir    
 

451 

 

BTPA görüntüsü 

 
BTPA’de sağ subsegmental emboli ve distalinde infarkt görüntüsü 

 

 

 

Hastanın görüntüsü 
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[PB-L08] 

Bazı insanlar şanslı doğar: Olgu sunumu 

  

Funda Karbek Akarca, Ömür AĢık, Yusuf Ali Altuncı, Murat Ersel, Selahattin Kıyan 

Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Ġzmir 
  

GĠRĠġ: Kafa travmasından sonra en ölümcül yaralanmalar toraks travmalarıdır. Ölümlerin 
%25 inden sorumludur. Toraks travmalarının %90 „ı künt travma iken %10‟u penetrandır. Bu 
olguda Penetran travmayla gelen hastadaki klinik bulgular sunulmuĢtur. 
Olgu: Kırkiki yaĢında erkek hasta acil servise yüksekten inĢaat demirleri üzerine düĢme ve 
düĢme sonucu vücuda yabancı cisim penetrasyonu (inĢaat demiri) nedeni ile getirildi. Yapılan 
muayenede 125/80mmHg tansiyon, 88 nabız, 16 solunum sayısı, %96 oksijen saturasyonu 
olan hastada sol hemitoraks 8. Ġnterkostal aralığın ön aksiller hattı kestiği noktadan 
giren,hastanın vücudunu enlemesine katedip, sağ hemitoraks 7. Ġnterkostal aralık orta aksiller 
hattı kestiği noktadan terkeden ve halen hastanın vücudu üzerinde bulunan inĢaat demiri 
görülmekte idi. Yapılan yatak baĢı ekokardiyografide perikardiyal efüzyon saptanmadı. 
Yapılan yatak baĢı ultrasonda karaciğer sol lobda kuĢkulu subkapsüler hematom ile uyumlu 
hipoekoik alan izlendi. Hasta genel cerrahi,göğüs cerrahisi ve kalp damar cerrahisi ile 
konsülte edilerek acil laparatomi için ameliyathaneye alındı. Genel cerrahi ekibi tarafından 
yapılan batın eksplorasyonunda batında yaralanma görülmedi. Diyafragmanın intakt olduğu, 
yabancı cisimin batında görülmediği bildirildi. Göğüs cerrahisi tarafından yapılan 
eksplorasyonda yabancı cismin sol hemitorakstan, perikard boĢluğuna,ordan da sağ 
hemitoraksa uzandığı ve buradan vücudun dıĢına çıktığı görülmekte idi. Sağ sinüs 
komĢuluğundaki ufak bir parankim parçası dıĢında zarar vermediği görüldü. Kalp damar 
cerrahisi tarafından yapılan perikard eksplorasyonunda intraperikardiyal organlarda bir 
yaralanma izlenmedi. Sağ akciğerdeki lasere akciğer parçası wedge rezeksiyon ile çıkarıldı. 
Yabancı cisim çıkarıldı. Operasyon sonrası hastaya çekilen tüm vücut bilgisayarlı tomografide 

sol iskion kemikte sakrum sol yarısında ve sol tarafta pubik kemikte sol hemitoraks 7. kot ön 
tarafında fraktürler tesbit edilmiĢ olup ortopedi tarafından mutlak yatak istirahati önerilmiĢtir. 
Hasta 2 ve 5 günlerde göğüs tüpü çekilerek 8.günde eksterne edilmiĢtir.  
Sonuç: Yüksekten düĢme ve penetran yaralanması olan olgularda multıpl organ yaralanması 
olabileceği düĢünülmelidir. Bu tür olguların mortalitesi yüksektir.Ama bazen tüm toraksı 
yabancı cisim kat etmesine rağmen ciddi organ ve damar yaralanması olmayabilir. Bazıları 
Ģanslı doğar! 
  

Anahtar Kelimeler: Acil Servis, travma yönetimi, Penetran toraks travması 
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Penetran travma 
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[PB-L09] 

İnferior Miyokard İnfarktüsü‟nü taklit eden Sekonder peritonit 
  

BaĢak Bayram1, NeĢe Çolak Oray1, Zülkif Tanrıverdi2, Merve GüneĢ1
 

1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Ġzmir 
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Ġzmir 
  

GiriĢ: EKG‟de ST elevasyonu olan hastalarda öncelikle ST elevasyonlu miyokard infarktüsü 
(STEMĠ) düĢünülse de birçok önemli klinik durum STEMĠ ile karıĢabilir. Primer PCI 
amacıyla sevkedilen hastaların %2.3‟ünde STEMĠ‟yi taklit eden diğer hastalıkların bulunduğu 
bildirilmiĢtir. STEMĠ‟yi taklit eden klinik durumlar perikardit, miyokardit ya da koroner 

anevrizma gibi kalp kaynaklı nedenler olabileceği gibi KOAH, maligniteler gibi diğer 
sistemik hastalıklar da olabilir. Kolesistit ve pankreatitin STEMĠ‟yi taklit edebileceği 
bildirilmiĢtir.  
Bu olgu sunumunda acil servise baĢvurusunda inferoposterolateral MI EKG‟si olan buna 
karĢılık koroner anjiografisinde koroner arterlerinde oklüzyon saptanmayan peritonitli bir 
erkek hasta sunulmuĢtur. 
 

Olgu: 45 yaĢında erkek hasta acil servisimize aynı gün baĢlayan umblikus altında karın ağrısı 
Ģikayetiyle baĢvurdu. YaklaĢık 3 hafta önce nekrotizan pankreatit nedeniyle operasyon 
uygulanan hastanın ameliyat sonrası dönemde pankreatik psödokist geliĢmesi nedeniyle takip 
edildiği öğrenildi. Hastanın ilk değerlendirilmesinde KB:119/82mmHg Nbz:110/dk SS:16/dk 

A:36oC SpO2:%98 olarak saptandı. Batın muayenesinde yaygın hassasiyet ve rebound, vardı. 
EKG‟de D2-D3-avF‟de 2mm ST elevasyonu, prekordiyal derivasyonlarda 1mm ST 
depresyonu olduğu görüldü (Resim 1).  
Akut batın tablosuna rağmen sebat eden ST elevasyonu nedeniyle primer PCI‟a alınan 
hastanın koroner damarlarının normal olduğu görüldü. Yeniden acil servise alınan hastaya 
çekilen Batın BT‟de intraabdominal yaygın serbest sıvı, mesenterde heterojenite, barsaklarda 
dilatasyon ve adezyonlar saptandı (Ģekil 3). Hastaya seftriakson ve metronidazol tedavisi 

baĢlandı. sıvı tedavisine yanıtsız hipotansiyon nedeniyle dopamin infüzyonu baĢlandı. 
Ġzlemde bilinci bozuldu ve septik Ģok tablosu nedeniyle entübe edilerek mekanik ventilatörde 
izlenmeye baĢlandı. GeçirilmiĢ operasyon öyküsü ve abdominal adezyonları nedeniyle 
hastaya açık cerrahi yapılması düĢünülmedi. Pankreatik pseudokist rüptürü tanısıyla 
giriĢimsel radyoloji tarafından perkütan drenaj kataterleri yerleĢtirildi. Ġzlemde tedaviye yanıt 
vermeyen hasta takibinin 18. saatinde exitus oldu.  

 

Sonuç: Acil serviste STEMĠ tanısının hızlıca konması ve reperfüzyon tedavisinin baĢlanması 
önemlidir. Buna karĢılık baĢka sistemik patolojilerin de STEMĠ‟yi taklit edebileceği 
unutulmamalıdır. Peritonit kliniğindeki hastalar ST elevasyonuyla baĢvurabilir ve STEMĠ ile 
ayırıcı tanısını yapmak çok zor olabilir. 
  

Anahtar Kelimeler: ST elevasyonu, inferior MI, abdominal sepsis 
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Resim 1. 

 
Hastanın başvuru EKG’lerinde inferior, posterior ve sağ derivasyonlarda ST elevasyonu ve 
resiprok ST depresyonları görülmekte 
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Resim 2. 

 
Hastanın Batın BT’sinde yaygın intraabdominal sıvı ve barsak dilatasyonu görülüyor 
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[PB-L10] 

Combined Massive Spinal Subdural and Subarachnoid Hemorrhage in a patient on oral 

anticoagulant 

  

Ahmet Baydın1
, Latif Duran

1, Cengiz Çokluk2, Mustafa Bilgiç1, Meral Baydın3, Meltem Ġnce1
 

1Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Acil Tıp AD 
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Beyin Cerrahisi AD 
3
Samsun Gazi Devlet Hastanesi 

  

GiriĢ: Hemorrhage is a common complication in patients receiving anticoagulant therapy, and 

can be seen in the different body regions. However, presence of spontaneous spinal 

subarachnoidal hemorrhage (SAH) together with spinal subdural hemorrhage (SDH) is 

extremely rare. According to our knowledge, there are only two cases in the literature with 

presence of spinal SAH and spinal SDH together without any symptoms. In this paper, we 

describe a patient in whom paraplegia due to combined thoracic SAH and SDH developed 

after warfarin therapy. 

Olgu: A 78-year-old female was admitted to our ED with complaints of weakness in the legs, 

walking deficit, and lumbal pain. She had a history of atrial fibrillation diagnosed three years 

ago, and she was taking 7.5 mg of anticoagulant drug. At the same time she used to take 

amlodipin and insülin for Hypertension and DM. On admission, the INR level was 
immeasurably high. She was alert and fully oriented. The pupils were equal, round, and 

reactive to light. The heart beats were irregular without any murmur, rub, or gallop. Rectal 

tone was normal. Testing of motor strength in both lower extremities revealed a power of 2 to 

5. In addition, deep tendon reflexes were absent on both lower extremities. Nothing was 

abnormal on her chest radiograph and CT of the head. MRI of the thoracolumbar region 

showed an acute massive SDH and SAH at the thoracic and lumbar level with compression of 

the spinal cord. After clinical and radiological evaluation, acute SDH and SAH was diagnosed 

and medical treatment was administered. Then the patient was transferred to the neurosurgical 

unit. The patient was managed with conservative treatment and she died 21 days after 

admission. 

Sonuç: Warfarin is a commonly used agent for anticoagulation in many diseases. Bleeding is 
an important and commonly seen complication of warfarin therapy. 

  

Anahtar Kelimeler: anticoagulant theraphy, bleeding, magnetic resonance imaging 
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[PB-L11] 

serebrovasküler olayı taklit edden lityum intoksikasyonu: vaka sunumu a case of 
lithium intoxication: mimicking stroke 

  

Alev Eceviz, Aykut Yüksel, Onur Ġncealtın, Fatma Sarı Doğan, Burcu Azapoğlu 

medeniyet üniversitesi göztepe egitim araĢtırma hastanesi acil tıp kliniği 
  

Lityum yıllardır depresyon, bipolar hastalıkların tedavisi ve profilaksisinde kullanılmaktadır. 
Dar bir tedavi aralığınana sahip olup yan etki görülmesi yüksek doz kullanımlarla sınırlı 
değildir. Lityum zehirlenmeleri yaĢamı tehdit eden durumlar ortaya çıkarabildiği gibi dirençli 
kognitif ve nörolojik bozukluklara da yol açabilir. Biz dizartri ile baĢvuran ve baĢlangıçta 

serebrovasküler bir olay sanılan akut lityum zehirlenme olgusunu sunduk 

  

Anahtar Kelimeler: dizartri, lityum, intoksikasyon 
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[PB-L12] 

kronik sentetik kannaboid (bonzai) kullanımı sonucu akut böbrek yetmezliği: olgu 
sunumu: 

  

Mehmet Ayranci, Alev Eceviz, Onur Ġncealtın, Fatma Sarı Doğan, Filiz Hassasu 

medeniyet üniversitesi göztepe egitim araĢtırma hastanesi acil tıp kliniği 
  

Kanabisin sıtma ve romatizmaya karĢı etkili oluĢundan tarihte ilk olarak Çin Ġmparatoru 
Shen-Nung (M.Ö. 2737) bahsetmiĢtir. 1964‟te Δ9-tetrahidrokannabinoidin (Δ9-THC) 

izolasyonunun ve 1980‟lerde kannabinoid reseptörlerinin (CB1 ve CB2) keĢfedilmesinin 
ardından, terapötik amaçlarla çok sayıda kannabinoid reseptör agonisti üretilirken, diğer 
taraftan kanabis dünyada en çok üretilen ve tüketilen yasadıĢı madde haline gelmiĢtir Ancak 
son yıllarda “ kafa yapıcı maddeler” (legal highs), “tasarım maddeler” (designer drugs), 
“bitkisel kafa yapıcı maddeler” (herbal highs), “araĢtırma kimyasalları” olarak da bilinen yeni 

psikoaktif maddelerde büyük bir artıĢ meydana gelmiĢtir.  
SK içeren maddeler genel olarak, Avrupa‟da “Spice”, ABD‟de “K2”, Türkiye‟de ise “Bonzai” 
ya da “Jamaika”olarak adlandırılmaktadır. Bunlar tipik olarak, bitkisel içeriğin üzerine 
püskürtülmüĢ olan bir kaç farklı SK‟yi içeren ve daha sonra kullanıcılar tarafından kanabise 

benzer biçimde içilen “bitkisel sigara karıĢımlarıdır”  
Bu maddeler Avrupa‟da, ABD‟de ve Japonya‟da yaygın olarak pazarlanmakta ve internet 
üzerinden kolaylıkla bulunabilmektedir.  
Bu karıĢımların tamamen bitkisel olduğu öne sürülse de SK reseptör agonistleriyle 
karıĢtırıldıkları için tüketildikten sonra güçlü bir kanabimimetik etki göstermektedirler.Dozaj 
ve içerik açısından yapıları tam olarak bilinmeyen bu maddelerin yaygın kullanımı ve bu 
maddelere özgü düzenlemelerin bulunmaması nedeniyle kötüye kullanılan tasarım maddeler 
olarak SK‟lerin artan tüketimi,kamu sağlığı kurumları için ciddi bir problem haline 

gelmektedir. Sentetik kanabidlerin etkileri iyi bilinmemektedir. Bununla birlikte ajitasyon, 

iritabilite, letarji, konfüzyon, halusunasyon, baĢ dönmesi gibi sinir sistemi etkileri, taĢikardi, 
hipertansiyon,göğüs ağrısı, senkop, hipotansiyon, ve bradikardi gibi kardiovasküler etkiler 
görülmektedir. Biz burda 21 yaĢında uzun süredir kafa yapıcı madde kullanan ve yine 
kullandıktan sonra acile baĢvuran ve kanabimimetik kullanımına bağlı akut böbrek yetmezliği 
geliĢen bir vaka sunduk. 
  

Anahtar Kelimeler: yetmezliği, kanabid, rabdomiyoliz 
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[PB-L13] 

Tüberküloz peritonitli bir hastada tedavi sonucunu D-Dimer düzeyleri belirleyebilir 
mi?: Olgu sunumu 

  

Ahmet Cumhur Dülger1, Sevdegül KaradaĢ2
, Hayriye Gönüllü2

, Mehmet Beyazal
3, Gülay 

Bulut
4
 

1Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ġç Hastalıkları AD, Van 
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Acil Tıp AD, Van 
3Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji, Van 
4Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji, Van 

  

GiriĢ: Tüberküloz peritonitis (TP) geliĢmekte olan ülkelerde mortalite ve morbiditenin önde 
gelen nedeni olup, tedaviye verilen cevap semptomların ve asit klerensinin gerilemesi ile 
gözlenmektedir. TP de tedaviye cevabın takibi bakımından hala tam bir konsensus yoktur. 
Bazı vakalarda serum d-dimer düzeyi inflamasyonun göstergesi olarak kullanılmaktadır. Bu 
çalıĢmada serum D-dimer düzeyleri ile baĢarılı takip edilen TP olgusu sunuldu. 
Olgu: 18 yaĢında bayan hasta halsizlik, karında ağrı, noktürnal ateĢ ve bulantı Ģikayeti ile 
baĢvurdu. BaĢvuru sırasında ateĢ:38.1 0C, kan basıncı: 110/65 mmHg, kalp hızı: 96/dk idi. 
Fizik muayenesinde abdominal hassasiyet ve asit mevcuttu. Olgunun baĢvuru anındaki 
laboratuar tetkikleri tablo 1 de sunuldu. Olgunun polimerize zincir reaksiyonunda M. 

tuberculosis pozitif idi. Batın Bilgisayarlı tomografi(BT)‟sinde peritoneal kalınlaĢma ile 

birlikte yoğun asiti mevcuttu (Resim 1). Antitüberküloz tedavi baĢlanan hastanın D-Dimer, 

Ca-125, CRP düzeyleri haftalık takip edildi. Ca-125, CRP düzeyleri tedavinin 6. ayında 
normale dönerken, D-Dimer düzeyleri ise 3. haftada normal sınırlardaydı (0.3 μg/dl).  
Sonuç: TP tedavisine yanıt CRP ve CA-125 düzeyleri ile yapılabilmekle birlikte serum D-

dimer düzeylerinin daha erken düĢmesi nedeniyle takipte faydası olabileceği görülmektedir. 
Tedaviye cevabın takibinde D-dimer etkinliğinin kanıtlanması için ileri çalıĢmalara ihtiyaç 
vardır. 
  

Anahtar Kelimeler: tüberküloz peritonitis, D-Dimer, tedavi 

 

 
Resim 1 
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Olgunun laboratuar özellikleri 
Lökosit mm3 3400 (4000-11000) 

Eritrosit sedimantasyon hızı 84 (1-20) 

D-dimer (μg/dl) 9.4 (0-0.7) 

Serum CRP (U/L) 165 (0-5) 

Serum Ca-125 (U/L) 279 (0-35) 

Asidik adenozin deaminaz (ADA) U/L 48 (0-18) 

*D-dimer (μg/dl) 0.3 (0-0.7) 
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[PB-L14] 

Akut Bacak Ağrısı, Ne Düşünmeli? 

  

Ġbrahim Toker, Feriyde ÇalıĢkan Tür, Ersin Aksay, Aycan Akçalı 
Ġzmir Tepecik Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği 
  

GiriĢ: Acil servise akut bacak ağrısı baĢvurusu nadirdir. En sık akla gelen ve öncelikli tedavi 
gerektiren durumlar ise aorta baĢta olmak üzere vasküler sorunlar ve nörolojik hastalıklardır. 
Olgu: 62 yaĢında erkek hasta acil servise sağ bacak ağrılıklı olmak üzere her iki alt 
ekstremitede güçsüzlük, ağrı ve his kaybı nedeni ile getirildi. Ġlk akla gelen aortik sendromlar 
baĢta olmak üzere periferik arter hastalıkları, nörolojik hastalıklar ve muskuloskletal sorunlar 

oldu. 

Sonuç: Sonuçta nadir görülen periferik arter hastalıklarından Leriche Sendromu tanısı kondu 
ve tromboembolik olaylara karĢı proflaksi tedavisi için kardiovasküler cerrahi servisine 
yatırıldı. 
  

Anahtar Kelimeler: Bacak ağrısı, arter oklüzyonu, Leriche Sendromu 

 

 
coronal plan BT anjiografi 
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Sagital plan Aorta anjiogarfi 
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[PB-L15] 

El Sırtında Kontrast Ekstravazasyonu: Olgu Sunumu 

  

Özgür Dikme, Özlem Dikme, Hakan Topaçoğlu 

Ġstanbul Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Ġstanbul 
  

GiriĢ: Bilgisayarlı tomografi, 1963 yılında Cormak tarafından teorize edildi. 1972 yılında ise 
Sir Godfrey Hounsfield ilk bilgisayarlı tomografi cihazını geliĢtirdi. Ġlerleyen zaman 
içerisinde acil servisler de dahil olmak üzere neredeyse tüm tıbbi branĢlarda bilgisayarlı 
tomografi yaygın bir tanı aracı olarak kullanılmaya baĢlandı. Bazı durumların tanınması için 
kontrast kullanımı (intravenöz, oral ve rektal) gerekliliği ve tomografinin yaygın kullanımı ile 
birlikte birtakım yan etkiler(allerjik reaksiyon, kontrast madde nefropatisi vb.) özellikle yaĢlı 
hastalarda sıklıkla gözlenmeye baĢlamıĢtır. 
Olgu: 65 yaĢında kadın hasta kusma ve karın ağrısı Ģikayetiyle acil servise getirildi. 
Anamnezinde ağrının 6 saat kadar öncesinde epigastrik bölgeden baĢladığı, sonrasında tüm 
karına yayıldığı ve bu süreçte 2 defa yediklerini içerir tarzda kustuğu öğrenildi. Ġkinci kusma 
esnasında ayağının kaydığı ve sol el bileği üzerine düĢtüğü belirtildi. Fizik muayenesi 
epigastrik bölgede ve sol el bileğinde hassasiyet haricinde normal olarak değerlendirildi. 
ÖzgeçmiĢinde hipertansiyon (20 yıl) saptandı. SoygeçmiĢinde özellik saptanmadı. Hemogram 
ve biyokimyasal parametreleri normal olarak değerlendirildi. Ġntravenöz ve oral kontrastlı üst 
ve alt batın tomografi normal olarak değerlendirildi. Sol el bileği grafisinde sol el bileği 
proksimalinden baĢlayıp tüm el parmakları distaline kadar uzanan diffüz hiperdens görünüm 
saptandı. Tekrarlanan fizik muayenede damar yolunun açılmıĢ olduğu sol el sırtında ödem ve 
ĢiĢlik belirlendi. Görünüm kontrast ekstravazasyonu ve buna bağlı lokal reaksiyon olarak 
değerlendirildi. Hasta karın ağrısı gözlem amaçlı genel cerrahi kliniğine devredildi. 
Sonuç: Acil servislerde tanı amaçlı kontrastlı tomografi sıklıkla kullanılmaktadır. Kontrast 

kullanımının ciddi sistemik komplikasyonlara yol açabileceği gibi kimi zaman tanısal 
karmaĢalara yol açabilecek lokal yan etkilerinin de olabileceği unutulmamalıdır. 
  

Anahtar Kelimeler: bilgisayarlı tomografi, komplikasyon, kontrast ekstravazasyonu 
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El Sırtında Kontrast Ekstravazasyonuna Bağlı Görünüm 
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[PB-L16] 

Acil Serviste Görüntüleme Tekniklerinin Etkin Olarak Kullanımının Önemini 
Vurgulayan Bir Safra Kesesi Perforasyonu Olgusu 

  

Emine Kadıoğlu1, Zülfü Bayhan2
, Faik Yaylak

2
, Onur Balaban

3
, Akile Zengin

2
, Mustafa Cem 

Algın2
 

1Acil Tıp Anabilim Dalı, D.P.Ü. Kütahya Evliya Çelebi Eğitim AraĢtırma Hastanesi, Kütahya 
2Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kütahya 
3Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi, 
Kütahya 

  

GiriĢ: Acil serviste x-ray, ultrasonografi ve bilgisayarlı tomografi (BT) gibi görüntüleme 
yöntemleri imkanlar dahilinde ve karĢılaĢılan klinik durumun gereklerine göre sıklıkla 
kullanılmaktadır. Biliyer kolik ve akut kolesistit ya da akut kolesistit komplikasyonları en sık 
sağ üst kadran ağrısı nedenlerindendir. Acil serviste biliyer kolik, kolelitiyazis ve akut 
kolesistitin tanısında ultrasonografi hızlı, güvenilir ve düĢük maliyetli klinik olarak 
kullanılabilir bilgi vermektedir. Ancak, perforasyon, pankreatit ya da tıkanma sarılığı gibi 
komplike durumlarda ise öncelikli olarak kontrastlı BT ya da magnetik rezonans (MR) 
görüntüleme tekniklerinin kullanımı gerekli olabilir. Acil serviste hepatobiliyer sistemin 

ultrasonografi ile görüntülenmesi kabul edilmiĢ ve önerilen bir yöntemdir. Ancak, teknik 
donanım ve eğitimli personel gerekliliği hepatobiliyer sistemin acil serviste ultrasonografi ile 
değerlendirilebilmesini kısıtlayan en önemli faktördür. Kontrastlı BT görüntülemede ise 
sıklıkla teknik nedenler ve raporlama süreci görüntüleme tekniğinin etkinliğini 
belirlemektedir. 

Olgu: Acil servisimize baĢvuran 82 yaĢındaki bir kadın olgunun genel durum bozukluğu ve 
sağ üst kadran ağrısı nedeniyle yapılan ilk değerlendirmesinde teknik donanım eksikliği 
nedeniyle USG yapılamamıĢtır. Komplike akut kolesistit (perforasyon) ve biliyer pankreatit 
ön tanıları ile yapılan kontrastlı BT‟ de „karaciğer segment IVA‟ da biliyoma ve hidropik 
safra kesesi rapor edilmiĢtir.‟ Yoğun bakımda yapılan yatak baĢı USG ile artmıĢ safra kesesi 
duvar kalınlığı, perikolesistik ve suprahepatik serbest mayi varlığı izlenmiĢtir. Yapılan 
laparotomi ile USG bulguları safra kesesi fundusunda perforasyon ve suprahepatik apse 
varlığı ve intraoperatif USG‟ de karaciğer parankiminin normal olduğunun izlenmesi ile 
konfirme edilmiĢtir.  
Sonuç: Bu olgu acil serviste görüntüleme tekniklerinin etkin olarak kullanımının önemini 
vurgulamaktadır. 
  

Anahtar Kelimeler: safra kesesi perforasyonu, ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi 
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şekil 1 

 
Hidropik ve duvar kalınlığı artmış safra kesesi ve suprahepatik serbest mayi, kontrastlı 
bilgisayarlı tomografi 
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Şekil 2 

 
İntraoperatif ultrasonografi ile karaciğer parankimi ve intrahepatik safra yollarının normal 
olduğu konfirme edilmiştir 
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[PB-L17] 

Nadir bir akut batın nedeni:Vaskülit zemininde gelişen progresif jejunal segmental 
nekroz 

  

Serbülent Aydın1, Veysi Eryiğit2, Hasan Batı1, Oğuzhan Yıldırım3
, Ayhan Umay

4
, Mehmet 

Can Girgin
2, YoldaĢ DemirtaĢ5

 
1Bingöl Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Servisi, Bingöl 
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5Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Ġstanbul 
  

GiriĢ: Akut karın ağrısı çok farklı patofizyolojik mekanizmalar ve olaylar sonucunda 
oluĢabilir.Klinisyenin birçok sebep arasında barsakların iskemik hastalıklarını da düĢünmesi 
gerekir. 

Olgu: Kırk yaĢında bayan hasta acil servise ani baĢlayan karın ağrısı ile baĢvurdu.Vital 
bulguları stabil olan hastanın fizik muayenesinde(FM) epigastrik hassasiyet mevcut 
olup,defans ve rebound yoktu,diğer sistem muayaneleri olağandı.Hastadan tam kan 
sayımı(CBC),biyokimya tetkiki,Ekg,idrar tahlili,ayakta direkt batın grafisi,akciğer grafisi 
istendi ve semptomatik tedaviye baĢlandı.Beyaz küre 11.300 /mm3 olan hastanın; istenen 
diğer kan ve görüntüleme değerleri normaldi.Uygulanan semptomatik tedaviye rağmen 
rahatlamayan hastaya yapılan tüm batın ultrasonografide(usg) de herhangi bir patoloji 
saptanmadı.Hasta genel cerrahi ve gastroenterolojiye konsülte edildi.Genel cerrahi tarafından 
iv kontrastlı abdomen bt (ABT) istendi.Gastroenteroloji tarafından da hastaya gastroskopi 
uygulandı.ABT‟de douglasta minimal serbest sıvı rapor edildi.Genel cerrahi tarafından akut 
batın düĢünülmedi.Gastroskopi sonucunda da hastaya akut gastrit teĢhisi konup,hasta 
gastroenteroloji kliniğine yatırıldı.Takiplerinde ara ara ağrıları devam eden hastaya yatıĢının 
2.gününde tüm batın usg tekrarlandı.Tüm batın usg‟si normal olan hastaya yatıĢının 5. 
gününde tekrar genel cerrahi konsültasyonu istendi.YatıĢının 5.gününde genel cerrahi 
tarafından yapılan FM'de barsak sesleri hipoaktif, batında her dört kadranda palpasyonla ağrı 
mevcut olup yaygın defans ve rebound tespit edildi.Ġstenen CBC'de beyaz küre 14.400/mm3 
olarak ölçüldü.Tekrarlanan ABT‟de; perisplenik alanda ve intestinal anslar arasında belirgin 
serbest mayi izlendi.Batın sol tarafta intestinal anslarda simetrik cidar kalınlaĢması ve belirgin 
kontrast tutulumu izlenmedi.ABT bulgularının intestinal iskemi ile uyumlu olması üzerine 
parasentez yapıldı.parasentezde serohemorojik sıvı saptandı,hasta intestinal iskemi ön 
tanısıyla opere edildi.Opere edilen hastada treitz ligamentinden itibaren 60.cm‟den baĢlayıp 
110 cm boyunca devam eden nekroz saptandı.Nekroze segment ile sağlam jejunum segmenti 
arasında yaklaĢık 20 cm‟lik bir segmentte yeni oluĢmaya baĢlayan nekroz alanları 
görüldü.Arterlerde pulsasyon mevcuttu.Nekroze segment ve Ģüpheli nekroze alanlar rezeke 
edildi.Patoloji sonucunda venüllerde tıkayıcı trombüsler görüldü,vaskülit olarak rapor edildi. 
Sonuç: Progresif jejunal segmental nekroz,akut mezenter iskeminin bir çeĢidi olarak 
değerlendirilebilir.Venüllerde tıkayıcı trombüslerin olması ve sonuç olarak vaskülit zemininde 
geliĢen segmental hasarın tanısını erken dönemde koymak zordur. 
  

Anahtar Kelimeler: Akut mezenter iskemi, Karın ağrısı, Progresif jejunal segmental nekroz 
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Batın bt ve intraoperatif görüntü 
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intraoperatif görüntü 
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[PB-L18] 

Sağlık personelinin yaratıcı intihar girişimi 
  

Burak Gün, Sinan Yıldırım, Nazmiye Ulu, Ahmet Kesim, Fatih Selvi 
Ağrı Devlet Hastanesi, Acil Servis 

  

GiriĢ: Ġntihar ve intihar giriĢimleri, Türkiye‟de ve bütün dünyada önemli bir halk sağlığı 
sorunu olarak kabul edilmektedir. Dünya sağlık raporuna göre, her yıl kayıtlara giren intihar 

nedeniyle ölümlerin sayısı 800.000‟in üzerindedir. ABD‟de intihar vakalarının sıklığı 
12/100.000‟dir ve doğal olmayan ölüm nedenleri arasında, 8. sırada intiharlar yer almaktadır. 
Biz bu yazıda literatürde nadir görülen kendi kendine flebotomi uygulayarak intihar 

giriĢiminde bulunan bir sağlık personelini tartıĢmayı amaçladık. 
Olgu: 17 yaĢında bayan hasta bilinç kaybı Ģikayetiyle 112 tarafından acil servise getirildi. 
Hasta yakınlarının anamnezine göre hastanın sağlık personeli olduğu, onu baygın halde 

bulduklarında kolunda damar yolu bulunduğu ve odanın tamamen kanla dolu olduğu 
öğrenildi. ġuuru bulanık olan hastanın kooperasyonu kısıtlı idi. Vital bulguları ateĢ 36.8c, 
nabız 127 atım/dakika ve tansiyon 80/50 mmHg olan hastanın laboratuvar incelemesinde 

hemoglobin 8.9 g/dl, hemotokrit %25.3, tespit edildi. Akut kan kaybına bağlı hipovolemik 
Ģok tablosunda olan hastaya intravenöz yoldan 250cc/saat hızında serum fizyolojik infüzyonu 
baĢlandı. Ġki saat sonra Ģuuru düzelen hastanın ölçülen tansiyonu 110/70mmHg ve nabzı 96 
olması üzerine tedavi sonlandırıldı. Psikiyatri konsültasyonu ve 24 saatlik müĢahede sonrası 
Ģifa ile taburcu edildi. 
TartıĢma: Flebotominin bilinen komplikasyonları arasında göz kararması, ateĢ basması, ciltte 
solukluk ve soğukluk, terleme, hiperventilasyon, hipotansiyon, bulantı, kusma, kısa süreli 
bilinç kaybı ve bradikardi, tetani, konvülsiyon sayılabilir. Tam kan bağıĢında toplanan kan 
miktarı vücudun toplam kan hacminin yaklaĢık % 7-9‟unu oluĢturur. Normal sağlıklı bir 
bireyde %10 oranındaki bir kayıp bile rahatlıkla tolere edilebilir. Dolayısıyla kan 
bağıĢçılarında görülen tıbbi reaksiyonların oluĢmasında daha çok vagal tonus artıĢı rol 
oynamaktadır. Vazovagal reaksiyonlarda görülen bulgular hipovolemideki bulgulara 
benzerlik gösterir. Ancak hipovolemide taĢikardi ve hipovoleminin derinliğine göre filiform 
nabız görülürken vazovagal reaksiyonlarda ise vagal tonus artıĢına bağlı olarak bradikardi 
görülür. Bizim olgumuzda hipovolemiye bağlı bulgular ön plandaydı. 
Sonuç olarak sağlık personelinde gözlenen intihar giriĢimleri diğer popülasyona göre daha 
tehlikeli boyutlarda karĢımıza çıkabilir. Acil servis hekimlerinin daha dikkatli davranması 
gerekmektedir. 

  

Anahtar Kelimeler: intihar, flebotomi, acil servis 
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[PB-L19] 

Postoperatif hipoksemide şunu da düşün:massif atelektazi 
  

Mehmet Yılmaz, Abdussamed Vural, Taner ġahin, Toros Mert Saraçoğlu, Ali Ġhsan Kilci 
Kayseri Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi,Acil Tıp Kliniği,Kayseri 
  

GiriĢ: Genel anestezi altında opere edilen hastaların çoğunda klinik olarak önemli düzeyde 
olmayan atelektazi geliĢir. Sadece “geniĢ atelektazi” problem olarak kabul edilecek olursa, bu 
komplikasyon da nadir görülen bir postoperatif pulmoner komplikasyon değildir. GeniĢ 
atelektazi geliĢiminin gerçek insidansı, bu komplikasyonun genellikle pnömoni ve sekresyon 
retansiyonu ile birlikte sınıflandırılması, ayrıca geniĢ atelektazi tanımının belirsizliği 
nedenleriyle tam olarak bilinemez. Bununla birlikte, non-torasik major operasyonların 
incelendiği bir çalıĢmada atelektazi, en sık (%13,7) karĢılaĢılan postoperatif pulmoner 
komplikasyon olarak saptanmıĢtır. 
Olgu: Bizim vakamızda 34 yaĢında bayan hasta acil servise 3 gündür olan nefes darlığı,sol 
sırtta ve göğüste ağrı Ģikayetiyle baĢvurdu.Alınan anamnezinde 3 gün önce genel anestezi 

altında sezaryenle doğum öyküsü mevcuttu.ÖzgeçmiĢinde guatr hastalığı haricinde özellik 
yoktu.Hastanın hemen ilk fizik bakısı yapıldı,interkostal çekilme,siyanoz,juguler venöz 
dolgunluk yoktu ve normal olarak değerlendirildi. Vitalleri alındı.Ekg si çekildi ve sinüs 
taĢikardisi mevcuttu.AKġ:95, TA:110/70,Nb:105,SS:24,AteĢ:36℃ ve Sat O :90 dı.Sonrasında 
ayrıntılı fizik muayenesi yapılan hastanın solunum sistemi muayenesinde sol akciğer orta ve 
üst zonlarda solunum sesleri azalmıĢ ve sol alt zonda da alınamıyordu,sağ akciğer dinlemekle 
normaldi. Yapılan kardiak muayenede ise S1(+),S2(+) ve taĢikardi mevcuttu. Diğer sistem 
muayeneleri normaldi.Hastaya hemen O  baĢlandı.Yapılan kan tetkikleri sonucunda kan 
gazında;PH:7.49,PCO :21.4,PO :66.8,satO :93.6, HCO :20 idi.D-Dimer:550 ve 

hemogramda;Wbc:20.63,Hgb:12.2,Hct:34.9,Plt:333 idi.Biyokimya değerleri de 
normaldi.Çekilen PA akciğer grafide sol akciğer orta ve alt zonda yaygın radyoopasite olması 
ve mediastenin de sola kayması nedeniyle yaygın atelektazi ön planda düĢünülerek Toraks BT 
istendi.Toraks BT de sol akciğerin apekste kalan kısmı hariç tamamen atelektazik olduğu 
görüldü.Rijit bronkoskopi ile değerlendirme amaçlı göğüs cerrahi konsültasyonu istenen hasta 
takip ve tedavi açısından göğüs cerrahi kliniğine yatıĢ verildi. 
Sonuç: Postoperatif atelektazi çok yaygın olmasına rağmen postoperatif hipokseminin ayırıcı 
tanısında diğer nedenler arasında massif pulmoner atelektazi de unutulmamalıdır. 
  

Anahtar Kelimeler: atelektazi, hipoksemi, operasyon 
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figür-1 

 
PA akciğer grafide mediastinal şift 
 

 

 



 

9. Türkiye A il Tıp Ko gresi -6 Eki   Eskişehir    
 

475 

 

figür-2 

 
Toraks BT de sol akciğer massif atelektazisi 
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[PB-L20] 

Spontan Pnömotoraks:Sadece Akciğer Grafisi Yeterli mi? 

  

Mine GülĢin, Nurdan Acar, Arif Alper Çevik, Engin Özakın, Filiz Baloğlu Kaya 

EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi,Acil Tıp Anabilim Dalı,EskiĢehir 
  

GiriĢ: Plevral boĢlukta hava birikmesi ve buna ikincil geliĢen akciğer kollapsı pnömotoraks 
olarak tanımlanır.Acil serviste sıklıkla tanı koymak için akciğer grafisi kullanılır. Bu bildiride 
akciğer grafisinde gözden kaçan, yatak baĢı ultrasonografide saptanan spontan pnömotoraks 
olgusu sunulmuĢtur.  
Olgu: 20 yaĢındaki erkek hasta yaklaĢık olarak yarım saattir devam eden,nefes almakla artıĢ 
gösteren, batma tarzında göğüs ağrısı Ģikayeti ile acil servisimize baĢvurdu. Fizik 
muayenesinde akciğer seslerinde anormallik saptanmadı. Çekilen EKG'sinde normal sinüs 
ritmi görüldü. Hastanın çekilen PA Akciğer grafisi ilk değerlendirmede normal olarak 
değerlendirildi. Hastanın takibi sırasında ağrısı geriledi. Yapılan yatak baĢı 
ultrasonografisinde solda pnömotoraksla uyumlu görüntü saptandı. Hastaya pnömotoraks ön 
tanısı ile toraks tomografisi çekildi. BT' de solda pnömotoraks saptandı. Hasta göğüs cerrahisi 
bölümüne danıĢıldı. Hastaya tüp torakostomi uygulandı ve göğüs cerrahisi yoğun bakım 
ünitesine yatırıldı. Hasta 5 gün sonra yattığı bölümden sorunsuz bir Ģekilde taburcu oldu. 
Sonuç: Spontan pnömotoraks Ģüphesi olan hastalarda tanı koymada PA akciğer grafisi her 
zaman yeterli olmayabilir. Yatak baĢı yapılan ultrasonografi tanıda acil tıp hekimlerine 
yardımcı olabilir. 
  

Anahtar Kelimeler: spontan pnömotoraks, akciğer grafisi, ultrasonografi 
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[PB-L21] 

Oral antikoagulan tedavi altında gelişen spontan kompartman sendromu 

  

SavaĢ Arslan1, Erkan Göksu1
, Salahi Engin

1
, Murat Oynak

2
 

1akdeniz üniversitesi tıp fakültesi, acil tıp anabilim dalı, antalya 
2akdeniz üniversitesi tıp fakültesi, radyoloji anabilim dalı, antalya 

  

GiriĢ:  
Tedavi amacı ile kullanılan oral antikoagulan ilaçların iki major komplikasyonu kanama ve 
cilt nekrozudur. Bu sunumda atrial fibrilasyon nedeniyle oral antikoagulan kullanan bir 

hastanın baldırında geliĢen spontan kompartman sendromu olgusu tanımlanmıĢtır. 
 

Olgu:  

75 yaĢındaki kadın hasta acil servise sağ baldırda iki gündür olan morarma ve ağrı Ģikayeti ile 
baĢvurdu. Ġki gün önce, hastanın sağ tibia iç yüzünde medial malleole yakın alanda önce 
hiperemi sonrasında ekimoz ve bül oluĢtuğu ve yürüdükçe ağrı ve morluğun arttığını tarif 
etmekte idi. Hastanın tetkik sonuçları beklenirken dakikalar içerisinde baldırda, ayak 
bileğinden diz altına kadar uzanan diffüz ĢiĢlik ve diz altında demarkasyon hattına benzer bir 
hat oluĢtu. Hastanın ikinci muayenesinde periferik nabızlarının zayıflaması, ciddi ağrısı 
olması, bacakta solukluk olması nedeniyle antikoagulan kullanımına ikincil spontan 
kompartman sendromu düĢünüldü. 
 

Sonuç:  
Oral antikoagulan kullanan hastalarda kompartman sendromu geliĢmesinden sonraki süre 
doku perfüzyonu açısından önemlidir. Kalıcı doku hasarını önlemek için dakikalar içerisinde 
cerrahiye uygun INR düzeyi elde etmek gerekir. Bu süre zarfında hazırlanması zaman alan 
taze donmuĢ plazma yerine koagulasyon faktör kompleksi vermek hastaya klinik açıdan 
zaman kazandırır. 
  

Anahtar Kelimeler: koagulasyon faktör kompleksi, oral antikoagulan, spontan kompartman 
sendromu 
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[PB-L22] 

Barfiks Çekme Sırasında Klavikula Kırığı 
  

Yasin Metiner, Yalman Eyinç, Özlem Küsken, Serdar Özdemir, Rasim Yorulmaz, Tuba 

Cimilli Öztürk, Özge Ecmel Onur 
Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Ġstanbul 
  

GiriĢ: Klavikula kırıkları eriĢkin kırıkların %5-10‟unu, omuz bölgesi kırıklarının yaklaĢık 
%44‟ünü kapsar. Basit düĢme, spor yaralanmaları ve trafik kazaları klavikula kırıklarının en 
sık nedenleridir. Biz bu çalıĢmamızda barfiks çekme hareketi sonrasında geliĢen klavikula 
kırığı vakasını sizlere sunacağız. 
Olgu: 28 yaĢında erkek hasta acil servise sol omuz ağrısı Ģikayeti nedeniyle baĢvurdu. 
Anamnezinde düzenli olarak spor yaptığını ifade eden hasta acil servise baĢvurusundan 30 
dakika kadar önce rutin egzersizine baĢladıktan hemen sonra, iki elle yaptığı ilk barfiks 
denemesinde aniden sol omzunda bir ses duyduğunu ve daha sonrada omzunu hareket 
ettiremediğini ifade etti. Hastanın geliĢinde vital bulguları normaldi. Fizik muayenesinde sol 
omuz hareketlerinde her yöne tam kısıtlılık vardı. Hastaya omuz dislokasyonu ön tanısıyla 
direkt grafi istendi. Grafisinde dislokasyon lehine bir bulguya rastlanmadı. Bunun üzerine 
hasta tekrar muayene edildiğinde sol klavikula orta hatta yaklaĢık 2x2 cm'lik ödem ve 
palpasyonla aĢırı hassasiyet tespit edildi. Hastanın X-ray görüntüsüne tekrar bakıldığında sol 
klavikula orta hatta oblik seyirli fraktür hattı görüldü. Hastaya sekiz bandajı uygulanarak 
ortopedi poliklinik kontrolü önerildi.  
Sonuç: Düzenli spor yapan kiĢilerde bile ısınmadan yapılan hareketler sonrasında 
muskuloskelatal yaralanmalar sıkça görülebilmektedir. Spor yaparken aniden ortaya çıkan 
Ģiddetli omuz ağrısında ilk akla gelen ön tanı omuz dislokasyonu olmaktadır. Ancak bu 
vakada da görüldüğü gibi nadir de olsa tek baĢına kalvikula kırığı olabilmektedir. Fizik 
muayene ve hasta kliniğiyle uyumsuz görüntüleme sonuçları olan hastalarda fizik muayenenin 
tekrar edilmesi ve görüntülemelerinin daha detaylı incelemesi gereklidir. 
  

Anahtar Kelimeler: Acil servis, klavikula kırığı, spor yaralanması 
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[PB-M01] 

Rutin Hemodiyaliz Programındaki Hastada Süperior Vena Kava Sendromu 

  

Murat YeĢilaras, Turgay Yılmaz Kılıç, Ersin Aksay, SavaĢ Sezik, Ozge Duman Atilla 

Tepecik Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Ġzmir 
  

GiriĢ 

Rutin hemodiyaliz hastalarında diyaliz esnasında kötüleĢme nadir olmayan bir yakınmadır. 
Komorbid faktörleri fazla olan bu hastaların yönetimi oldukça zor olabilmektedir. 
Hemodiyalizin en sık akut komplikasyonu hipotansiyondur. EĢlik eden anemi ve 
enfeksiyonlar kötüleĢme için kolaylaĢtırıcı faktörlerdir. Bu olguda hemodiyaliz sırasında 
genel durumda kötüleĢme meydana gelen bir hastayı sunduk.  
Olgu 

71 yaĢında bayan hasta takip edildiği hastanede diyaliz esnasında kötüleĢmesi ve 
bayılayazması Ģikayetleriyle hastanemize sevk edildi. Dispneik ve halsiz görünüyordu. Kan 

basıncı 75/50 mmHg, Nb 76 soluk/dk, solunum sayısı 30 atım/dk, oksijen saturasyonu %82di. 
Boyun venlerinde özellikle sağ tarafta distansiyon dikkati çekiyordu. (figür 1) Sağ subklavyan 
kalıcı kateteri mevcuttu. EKG‟sinde sinüs taĢikardisi vardı, iskemik ST-T değiĢikliği yoktu. 
Diyaliz olduğu hastanede pulmoner emboli düĢünülerek BT anjio çekilmiĢ ve patoloji tespit 
edilmemiĢti. BT anjio tekrar değerlendirildiğinde sol hemitorakstan batına uzanan venöz 
kollateraller olduğu tespit edildi. (figür 2) Yatak baĢı ultrasonografide boyun venlerinde 
distansiyonu olmasına karĢın inferior vena kava pasif inspirasyonla tam kollabe oluyordu. 
Hastanın uzun süreden beri diyaliz hastası olduğu, tüm takılabilecek alanlardan diyaliz 
kateteri takıldığını en son 2 ay önce sağ subklaviyan venden takılan takıldığı ve buradan 
diyaliz olduğu öğrenildi. Hasta çoklu santral vasküler giriĢimleri sebebiyle oluĢmuĢ süperior 
vena kava sendromu (SVKS) olarak kabul edildi. Kateterin yerinin değiĢtirilmesi için 
GiriĢimsel radyoloji birimi olan baĢka bir hastaneye sevk edildi.  
TartıĢma  
SVKS acil servislerde sık karĢılaĢılmayan bir durumdur. Klasik olarak en sık sebepleri 
mediastinal tümörler ve pacemakerlar, hemodiyaliz kateteri gibi intravasküler aletlerdir. 
Santral kateteri olan ve boyunda ve kollarda venöz dolgunluk ve ödem, nefes darlığı, öksürük, 
göğüs ağrısı, baĢ ağrısı, horlama gibi yakınmaları olan hastalarda akla gelmelidir.  
Bu hastalarda, boyun venlerinin dolgun olması hipervolemik oldukları yanılgısına neden 
olabilir. Bu hastalardan hemodiyaliz esnasında fazla volüm çekilmesi hipovolemilerinin 
artmasına ve diyaliz sırasında hipotansif senkop ataklarına neden olabilir. Bu hastalarda 
volüm durumunu tahmininde inferior vena kava ultrasonografisinin kullanılması tanıya destek 
olmanın yanında tedaviyi de yönlendirebilir. 
  

Anahtar Kelimeler: Rutin hemodiyaliz hastası, süperior vena kava sendromu, yatakbaĢı 
ultrasonografi 
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figür 1. 

 
 

 

figür 2. 
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[PB-M02] 

Travmatik Pnomosefaliye Bağlı Şift 
  

Zeynep Özkök, Mehmet Ayrancı, Fatma Sarı Doğan, Aykut Yüksel, Ferdi Kala 

Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim AraĢtırma Hastanesi Acil Tıp Anabilim Dalı istanbul 
  

GiriĢ:  
Olgu:  

Sonuç: 8 yaĢında erkek hasta merdivenlerden düĢme Ģikayeti ile yakınları tarafından getirildi. 
ÖzgeçmiĢinde özellik yok. DüĢme sonrası kusma ve bilinç kaybı yok. Fizik muayenesinde 
nabiz 89 gks 14 uykuya meyilli ıĢık refleksi +\+ diger nörolojik muayenesi dogal spinal 
hassasiyet yok pelvik hassasiyet yok solunum sesleri doğal heriki hemitoraks solunuma eĢit 
katılıyor, dört ekstremite hareketli ve dogal, sağ kulaktan kanama, kol ve bacaklarda yer yer 
kızarıklık mevcuttu. Musadeye alindi.ilk usg serbest sıvı ve solid organ yaralanması 
gozlenmedi.Beyin BT de temporal kemikte fraktur saptandi.Kulak burun bogaz, beyin 

cerrahisi ve çocuk cerrahisi konsultasyonu istendi.Kontrol fizik muayenelerinde değiĢiklik 
olmadı.Takibinde kusmalari gözlendi Hemogram ve kontrol ultrasonlari normal seyretti. 
Kontrol BT de yaygın pnomosefali ve Ģift gözlendi. Hasta beyin cerrahisi servisine yatırıldı. 
  

Anahtar Kelimeler: tavma, pnomosefali, Ģift 
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[PB-M03] 

Özefagusta Dev Yabancı Cisim 

  

Gökhan ĠĢat, Tuba Cimilli Öztürk, Damla Selma Özalp, Tevfik Patan, Yasin Metiner, Özge 
Ecmel Onur 

Ġstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim AraĢtırma Hastanesi 

  

GiriĢ: Özefagus yabancı cisimleri; daha çok çocukluk döneminde görülen, müdahale 
geciktikçe komplikasyonları ciddileĢen, önemli bir sağlık sorunudur. Üst gastrointestinal 
sistemin en dar yeri özefagustur. Yutulan yabancı cisimlerin en sık takıldığı yerler özefagusun 
daralma gösterdiği; krikofarengeus kas hizası (en dar ve yabancı cisimlerin en sık takıldığı 
darlık),aort ve sol ana bronĢun çaprazlaĢtığı bölge ve özefagusun diafragmayı geçtiği 
bölgedir. Özefageal yabancı cisimlerde en sık görülen semptomlar disfaji, odinofaji, takılma 
hissi, hipersalivasyon ve özefageal obstruksiyona bağlı trakeal aspirasyondur. Özefagus 
yabancı cisimlerinin tanısında radyolojik ve giriĢimsel yöntemler kullanılabilir. Tanı 
konulduktan sonra en kısa sürede en uygun tedavi yapılmalıdır. Yabancı cismin uzun süre 
özefagusta kalması, özofagus perforasyonuna ve buna bağlı olarak mediastenit, sepsis, 
retrofaringeal abse, özofagotrakeal fistüller gibi yaĢamı tehdit eden komplikasyonlara yol 
açabilir. 
Olgu: 21 yaĢ erkek hasta, yabancı cisim yutma nefes darlığı Ģikayetiyle acile baĢvurdu. 
Hikayesinde erik yerken boğazına takıldığını ifade etti. ÖzgeçmiĢinde özellik yoktu. Vital 
bulguları Nabız:100atım/dk Solunum sayısı:18/dk TA:110/80mmHG AteĢ:36.8C SPO2 %97 
idi. Fizik muayenede hasta ajite, hipersalivasyonu mevcut, solunum sesleri doğaldı. Hastanın 
çekilen servikal ve akciğer grafisinde yabancı cisim gözlenmedi. Fleksible 
nazofaringoskopide yabancı cisim saptanmadı. Çekilen akciğer ve boyun tomografilerinde 
trakeaya bası yapan özofagial yabancı cisim tespit edildi. Hasta hastanemizde acil Ģartlarda 
üst gastrointestinal endoskopi yapılamadığından tedavisi için dıĢ merkeze sevk edildi. 
Sonuç: Özofagus yabancı cisimlerinin erken tanı ve tedavisi, ciddi ve hayatı tehdit eden 
komplikasyonları nedeniyle oldukça önemlidir. Radyolojik yöntemler tanıda önemli yer tutar; 
opak olan maddelerin görülmesi için direk grafiler büyük çoğunlukla yeterli olmakla beraber 
non-opak cisimlerde ve endoskopik giriĢimin mevcut olmadığı zamanlarda toraks ve boyun 

tomografileri ile yabancı cisim tespit edilebilir ya da yabancı cismin varlığı trakeaya olan bir 
bası görüntüsüyle akla getirilebilir. Tanı konduktan sonra olabildiğince erken müdahale 
edilmelidir. Özofagoskopi günümüz koĢullarında yabancı cisim tanısı ve tedavisi için etkili ve 
uygun bir yöntemdir. 
  

Anahtar Kelimeler: yabancı cisim, özefagusta yabancı cisim, acil tıp 
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[PB-M04] 

Selective Seratonine Reuptake İnhibitörü (SSRI) İlk Doz İntiharı 
  

Aynur Yurtseven
1, Nihat Danlı Danlı1, Sinan Yıldırım2, Mehtap Kaynakçı Bayram3

 
1Aynur Yurtseven,Nihat Danlı, Sincan Nafiz Körez Devlet Hastanesi, Acil Tıp Kliniği 
2Sinan Yıldırım,Ağrı Devlet Hastanesi, Acil Tıp Kliniği 
3Mehtap Kaynakçı Bayram,Bitlis Devlet Hastanesi, Acil Tıp Kliniği 
  

GiriĢ: Fluoksetin, baĢlıca santral nöronlarda serotonin geri alımını inhibe eder (Selective 
Seratonine Reuptake Ġnhibitörü (SSRI)) ve bu Ģekilde antidepresan etkinlik gösterdiği 
düĢünülmektedir. Yarılanma ömrü 70 saattir. Toksikasyonuna bağlı olarak seratonine bağlı 
nörolojik malign sendrom, seratonerjik sendrom, baĢ dönmesi, konvüsiyonlar, QT uzaması, 
elektrolit bozuklukları, ritim bozuklukları görülebilir. Literatürlerde, ilk kez antidepresan 
kullanan kiĢilerde, özellikle de 24 yaĢından küçüklerde, nadir olarak intihar ile ilgili 

düĢünceler oluĢabildiği bildirilmektedir. Acil servise 23 yaĢında ilk kez antidepresan ilaç 
kullanım öyküsü olan ve intihar amaçlı fluoksetin alan olgumuzu sunduk. 
 

Olgu: 23 yaĢında erkek hasta, 2 saat önce intihar amaçlı 16 adet Prozac 20 mg alımı Ģikâyeti 
ile acil servisimize baĢvurdu. Hastanın acil servisteki ilk bakısında Glascow Koma Skalası 
(GKS) 15, pupiller izokorik, tansiyon arteriyel 180/105 mmHg, nabız:97 atım/dk, kan Ģekeri 
201, ateĢ: 37,5°C olarak ölçüldü. Sistemik muayenesi doğaldı. Mide lavajı yapılıp, takip ve 
tedavi amacıyla acil serviste gözleme alındı. Zehir danıĢma merkezinden alınan bilgide; 
hastanın yaklaĢık 4 gün boyunca yakın takibi önerildi. 4.güne kadar takiplerinde herhangi bir 
problemle karĢılaĢılmadı. Ancak taburcu olacağı gün bozukluğu taĢikardi, t dalga sivriliği ve 
beraberinde bradikardi gözlenmesi üzerine kardiyoloji kliniğince konsulte edilerek hastanın 
takip süresi uzatıldı. Devam eden 2 gün ek bir sorunla karĢılaĢılmaması üzerine hasta kontrole 
gelmek üzere taburcu edildi. 

 

Sonuç: Acil servise baĢvurular arasında ilaca bağlı intoksikasyonlar önemli bir yer 
tutmaktadır. Özellikle yarılanma ömrü uzun olan ilaçla oluĢan intoksikasyonların takip 
süresine dikkat edilmesi ile oluĢabilecek komplikasyonlar önlenmiĢ olacaktır. Her acil serviste 

bu tür hastaların yatarak tedavi görebileceği uygun ortam sağlanması gerekmektedir. Ayrıca 
yeni tanı almıĢ ve fluoksetin baĢlanmıĢ genç hastalarda ilaca bağlı intihar düĢüncesinin 
olabileceği de unutulmamalıdır. 
  

Anahtar Kelimeler: Acil servis, fluoksetin ilk dozu, ilaç intoksikasyonu 
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[PB-M05] 

Septik artrit; olgu sunumu 

  

Hülya Güney1, Fatih ġahin1
, Murat Ayan

1
, Mehmet Esen

1, NurĢah BaĢol1
, Serhat Karaman

1
, 

Zafer Özmen2
 

1Gazi Osman PaĢa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp A. B. D., Tokat 
2Gazi Osman PaĢa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji A. B. D., Tokat 
  

GiriĢ:  
Septik artrit, eklemlerdeki sinovyal yapıların patojen mikroorganizmalar tarafından 
enflamasyonuna denir. Patojen mikroorganizmalar ekleme ya direk, yada sıklıkla kan yolu ile 

yayılırlar. Septik artrit genelde monoartiküler eklem tutulumu ile seyreder. En sık diz ve kalça 
eklemini, nadiren de omuz eklemini tutar. Kollojen doku hastalıkları, diyabetis mellitus, 
karaciğer ve böbrek hastalığı, travmalı ve immun sistemi baskılanmıĢ hastalar belirgin risk 
altındadırlar. Belirtileri 1-2 hafta içinde olan ağrı, eklem bölgesinde ĢiĢlik ve etkilenen 
eklemde hareket kısıtlılığı Ģeklinde gözükür. GecikmiĢ teĢhis ve tedavi eklemde irreversibl 
hasarlara neden olur. Bu nedenle hızlı bir Ģekilde tedaviye baĢlanılmalıdır. Hastalığın 
prognozu hızlı teĢhis ve tedaviye bağlıdır. 
 

Olgu:  

70 yaĢında erkek hasta bir haftadır olan omuz ağrısı Ģikayeti ile acil servisimize baĢvurdu. 
Hastanın muayenesinde omuz hareketleri ağrılıydı, omuz ekleminde lokal ısı artıĢı mevcuttu. 
Ödem, kızarıklık yoktu, nabızlar alınıyordu. Hastanın ateĢi 36 °C idi. Laboratuar tetkiklerinde 
Wbc:10000/mm3, Sedim: 34, CRP:204 mg/l, olarak saptandı. Direkt grafisi doğaldı. Çekilen 
omuz eklem MR da (ġekil-1) omuz eklem aralığında subdeltoid, subakromial, subkapsüler 
bursalarda efüzyon ve iv kontrast madde tatbiki sonrası kontrast tutulumu gözlenmiĢ olup, bu 
durum septik artrit lehine yorumlandı. 
 

Sonuç:  
Acil servis hekimliğinde farklı hastalık grupları ile karĢılaĢılabilinmektedir. Septik artritde bu 

hastalık grubundadır. Özellikle eklemde ağrı ve ĢiĢlik olan hastalarda mutlaka septik artrit 
akla getirilmelidir. Üstelik bu klinik tablo hastanın omuz bölgesinde ise hekim nadir de olsa 
septik artriti düĢünmelidir. Unutulmamalıdır ki erken teĢhis ve tedavi mortalite ve morbidite 
oranını düĢürmektedir. 
  

Anahtar Kelimeler: ortopedik aciller, septik artrit, omuz 
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[PB-M06] 

Baş Ağrısının Altındaki Buz Dağı! Genç, Nontravmatik SAK 

  

Aynur Yurtseven
1
, Nihat Danlı1, Yahya Güvenç2, Sinan Yıldırım3, Mehtap Kaynakçı Bayram4

 
1Aynur Yurtseven, Nihat Danlı,Sincan Nafiz Körez Devlet Hastanesi, Acil Tıp Kliniği 
2Yahya Güvenç,Sincan Nafiz Körez Devlet Hastanesi, Beyin Cerrahisi Kliniği 
3Sinan Yıldırım, Ağrı Devlet Hastanesi, Acil Tıp Kliniği 
4Mehtap Kaynakçı Bayram,Bitlis Devlet Hastanesi, Acil Tıp Kliniği 
  

GiriĢ: Subaraknoid kanama (SAK) beyin omurilik sıvısının dolaĢım yeri olan subaraknoid 
aralıktaki kanama olarak tanımlanır. Orta ileri yaĢ grubunda önemli bir mortalite ve morbidite 

sebebidir. SAK her zaman için dramatik bir klinik tablodur. Ġnsidansı yaĢla birlikte artar. 
Ortalama görülme yaĢı 55‟dir. Acil servise 18 yaĢında baĢ ağrısı Ģikâyeti ile baĢvuran ve SAK 
tespit edilen olguyu sunduk. 

Olgu: 18 yaĢında bayan hasta,4 saat önce baĢlayan Ģiddeti gittikçe artan baĢ ağrısı Ģikâyetiyle 
acil servisimize baĢvurdu. Bilinen bir hastalık veya travma öyküsü olmayan hastanın 
sıkıĢtırıcı tarzda ağrı dıĢında ek bir Ģikayeti yoktu. Hastanın acil servisteki ilk bakısında 
Glascow Koma Skalası (GKS) 15, pupiller izokorik, tansiyon arteriyel 110/70 mmHg, 
nabız:90 atım/dk, ateĢ: 37,5°C idi. Ense sertliği yok, nörolojik muayenede lateralize bulgusu 
yoktu. Acil servisde tedavi verilmek üzere gözleme alınan hastanın yaklaĢık bir saat sonraki 

fizik muayenesinde pupillerin sola deviye ve beraberinde Ģiddetli kusmaları olduğu görülmesi 
üzerine çekilen beyin bilgisayarlı tomografisinde SAK tespit edildi. Hasta nöroĢirurji 
kliniğine konsulte edilerek beyin cerrahi yoğun bakıma sevk edildi. 

Sonuç: Acil servise baĢvurular içinde baĢ ağrısı oldukça fazla sıklıkta görülmektedir. Ancak 
baĢ ağrısı Ģikâyeti, acil hekimlerine altta yatan ciddi hayati tehdit edici klinik tabloları da 
beraberinde düĢündürmelidir. SAK orta ileri yaĢ hastalığı olarak bilinmesine rağmen bazen bu 
olguda olduğu gibi genç yaĢta da görülebilmektedir. Acil servis hekimleri baĢ ağrısı ile gelen 
genç hastalarda SAK olabileceğini de unutmamalıdır. 
  

Anahtar Kelimeler: Acil Servis, Subaraknoid Kanama, BaĢ Ağrısı 
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[PB-M07] 

Nadir bir olgu; Boğaz Ağrısı ve Spontan Pnömomediastinum 

  

Cihangir Doruk
1, Nihat Danlı1

, Aynur Yurtseven
1, Gültekin Gülbahar2, Gökhan Gündoğdu2

 
1Cihangir Doruk, Nihat Danlı, Aynur Yurtseven, Sincan Nafiz Körez Devlet Hastanesi, Acil 
Tıp Kliniği 
2Gültekin Gülbahar, Gökhan Gündoğdu,Sincan Nafiz Körez Devlet Hastanesi, Acil Göğüs 
Cerrahi Kliniği 
  

GiriĢ: pnömomediastinum, mediasten içerisinde hava bulunması olarak tanımlanır ve 
genellikle iyatrojenik veya travmatik nedenlerle oluĢan hayatı tehdit eden bir klinik tablodur. 

Nadiren sağlıklı, genç eriĢkin hastalarda spontan olarak geliĢebilmektedir. Spontan 
mediastinum en sık göğüs ağrısı ile baĢvurmaktadır. Biz, boğaz ağrısı ile gelen, spontan 
mediastinum olgusunu sunmayı amaçladık.  
Olgu: 19 yaĢında erkek hasta, üç gündür devam eden boğaz ağrısı Ģikâyeti ile baĢvurdu. 
Hastanın yapılan muayenesinde; orofarenks ve tonsillerde patoloji tespit edilemiyor. Boğaz 
ağrısının yutkunmakla arttığı, ateĢ ve öksürük gibi Ģikâyetlerin olmadığı öğrenilen hastanın 
solunum sistemi muayenesinde patolojiye rastlanılmadı. Sigara kullanım öyküsü ve astenik tip 
vücut yapısına sahip olması nedeni ile spontan pnömotoraks ön tanısı ile akciğer grafisi 
çekildi. Akciğer grafisinde özellikle sol hiler bölgede ve kalp konturunu takip eden band 

tarzında hava gölgesi tespit edilmesi üzerine çekilen toraks tomografisinde, mediastende 
geniĢleme ve hava görüldü. Aynı zamanda akciğer parankiminde yaygın bülleri olan hastaya 
spontan pnömomediastinum nedeni ile göğüs cerrahi kliniğine konsulte edilip hospitalize 

edildi. 72 saatlik takip ve semptomatik tedavi sonrası herhangi bir komplikasyonla 
karĢılaĢılmaması üzerine önerilerle taburcu edildi. 
Sonuç: spontan pnömomediastinum, hayatı tehdit eden, çoğunlukla göğüs ağrısı ile gelen, 
atlanmaması gereken nadir görülen bir tablodur. Spontan pnömotoraksta olduğu gibi astenik 
tip vücut yapısına sahip, sigara içen genç eriĢkinlerde mutlaka akılda tutulmalı ve farklı klinik 
bulgularla da prezente olabileceği unutulmamalıdır. 
  

Anahtar Kelimeler: Acil servis, boğaz ağrısı, spontan pnömomediastinum 
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[PB-M08] 

Postpartum nadir bir karın ağrısı nedeni: Portal ven trombozu 

  

Veysi Eryiğit1
, Zahide Karaca

2
, Ayhan Umay

3
, Mehmet Can Girgin

1, Münevver Ġnce2
, 

Serbülent Aydın4, Özge Orhan3, Hasan Batı4
 

1Bingöl Devlet Hastanesi, Acil Servis, Bingöl 
2Bingöl Devlet Hastanesi, Dahiliye Servisi, Bingöl 
3Bingöl Devlet Hastanesi, Radyoloji Servisi, Bingöl 
4Bingöl Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Servisi, Bingöl 
  

GiriĢ: Portal ven trombozu (PVT) portal venin herhangi bir yerinde trombüs geliĢmesi ile 
karakterize bir hastalıktır. PVT nedenleri arasında; hepatosellüler karsinom, siroz, 
myeloproliferatif hastalıklar, Behçet hastalığı, kollajen vasküler hastalıklar, portal venin 
tümör tarafından kompresyonu veya invazyonu, endoskopik skleroterapi, protein C,S,AT III 

eksikliği, faktör V Leiden mutasyonu, abdominal sepsis, omfalit, pankreatit, hamilelik, oral 
kontraseptifler, batın cerrahisi ve travma sayılabilir. 
Olgu: 20 gün önce normal doğum öyküsü olan 34 yaĢında bayan hasta ani baĢlayan karın 
ağrısı ile acil servise baĢvurdu.Hastadan alınan öyküde;son gebeliğinin 4.gebeliği olduğu,daha 
önce düĢük yapmadığı,oral kontraseptif kullanımının olmadığı öğrenildi.Vital bulguları stabil 
olan hastanın yapılan fizik muayenesinde batında yaygın hassasiyet mevcut olup defans ve 
rebound yoktu,derin ven trombozuna yönelik muayene bulgusu yoktu.Hastadan tam kan 
sayımı,biyokimya tetkiki,tam idrar tahlili ve ayakta direkt batın grafisi(ADBG) ile akciğer 
grafisi(ACPA) istendi.Beyaz küre sayımı 10.900/mm3 olan hastanın diğer tüm kan tetkikleri 
ve idrar tahlili normal sınırlardaydı.ADBG ve ACPA‟da da anlamlı özellik 
yoktu.Semptomatik tedaviye rağmen Ģikayetleri gerilemeyen hastaya iv kontrastlı abdomen bt 
istendi. Abdomen bt‟de karaciğer sağ lobda portal vende ve superior mezenterik ven‟de akıma 
izin vermeyen hipodens trombüs ile uyumlu görünüm izlendi.Hastaya heparin 
baĢlanarak,gastroenteroloji kliniğine yatırıldı. 
Sonuç: PVT nadir görülen ancak mezenterik iskemi riski taĢıması nedeniyle semptomatik 

hastalarda erken tanı ve tedavi gerektiren bir patolojidir. 
  

Anahtar Kelimeler: Acil Servis, Karın ağrısı, Portal ven trombozu 

 

 



 

9. Türkiye A il Tıp Ko gresi -6 Eki   Eskişehir    
 

492 

 

Abdomen bt 

 
Superior mezenterik ven’de akıma izin vermeyen hipodens trombüs ile uyumlu görünüm 
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Abdomen bt 

 
karaciğer sağ lobda portal vende akıma izin vermeyen hipodens trombüs ile uyumlu görünüm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. Türkiye A il Tıp Ko gresi -6 Eki   Eskişehir    
 

494 

 

[PB-M09] 

Renal Laserasyon 

  

Serdar Özdemir, Tuba Cimilli Öztürk, Hasan Demir, Halil AlıĢkan, Oktay Öcal, Gökhan ĠĢat, 
Yasin Metiner, Özge Ecmel Onur 
Fatih Sultan Mehmet Eğitim AraĢtırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Ġstanbul 
  

GiriĢ: Batın travmalarının %3-10‟una genitoüriner travma eĢlik ettiği bildirilmiĢtir. 
Genitoüriner sistem travmaları künt, penetran ve iatrojenik olmak üzere üç tiptir. En sık 
yaralanan organ böbrektir. Renal yaralanmalarının %85-94‟ü künt, %6-15‟i penetran 
travmalarla meydana gelir. Künt yaralanmaların %85‟ini minör yaralanmalar oluĢturur. 
Vakaların %10‟u major laserasyonlar olup çoğunlukla konservatif yöntemlerle tedavi 
edilirler. Kalan %5‟ini ise acil cerrahi giriĢim gerektiren pedinkül yaralanmaları oluĢturur. En 
önemli semptom hematüri olmasına rağmen hematürinin derecesi ile travma Ģiddeti arasında 
korelasyon bulunmamaktadır. Hematüri bulunmaması renal yaralanma olasılığını ekarte 
etmez. 

 

Olgu: Otuz yaĢında erkek hasta sol yan ağrısı, idrarda koyuluk Ģikâyetiyle baĢvurdu. Hastanın 
anamnezinden 2 gün önce araç içi trafik kazası geçirdiği ve yan ağrısının ısrarla devam etmesi 
üzerine kliniğimize baĢvurduğu öğrenildi. Hastanın vitalleri TA:126/76mmHg, nabız:81/dk, 
sPO2:%100, solunum sayısı:14, ateĢ:36,7˚C olarak ölçüldü. Muayenede batın serbest sol 
kosta vertebral açı hassasiyeti mevcuttu. Laboratuar testlerinde hemoglobin 15,5gr/dL, 
hematokrit %46, BUN 11,6mg/dL, kreatinin 0,86mg/dL olarak ölçüldü. Hastaya çekilen batın 
tomografisinde sol böbrek alt polde anterior kortekste 17x13mm posterior kortekste 
18x16mm boyutunda düzensiz sınırlı hipodens parankimal lezyonlar izlendi. Sol perirenal 
yağlı dokuda yoğunluk artıĢı mevcuttu. Bulgular grade 4 laserasyon lehine değerlendirildi. 
Batında serbest sıvı izlenmedi. Hasta takip amaçlı üroloji kliniğine yatırıldı. Konservatif 
olarak izlenen hastada herhangi bir komplikasyon geliĢmedi ve beĢinci günde taburcu edildi. 
Sonuç: Künt batın travmasıyla baĢvuran hastaların Ģikâyetlerinin doğru değerlendirilmesi, 
amaca uygun tanı yöntemlerinin kullanılarak erken tanı konulması, bu hastalarda morbidite ve 
mortalite oranlarının azalmasını sağlayacaktır. Renal yaralanma Ģüphesi olan stabil künt batın 
travmalı hastaların değerlendirilmesinde kontrastlı tomografi tercih edilmelidir, tanı ve 
evrelendirmede ultrasonografi güvenilir değildir. Tomografi parankimal yaralanmaları açıkça 
ortaya koyar, ekstravazasyon rahatça görülür. Diğer organ yaralanmalarını belirlemede de 
avantajları mevcuttur. Künt travma sonrası sol yan ağrısı nedeniyle baĢvuran hastamızda 
hematürinin eĢlik etmesi görüntüleme tekniği olarak öncelikli olarak tomografinin tercih 
edilmesinde etkili olmuĢtur. Komplikasyonsuz seyreden grade 4 renal laserasyonlarda 
konservatif takip tedavi seçeneği olarak ön planda yer almalıdır. 
  

Anahtar Kelimeler: böbrek laserasyonu, künt batın travması, renal travma 
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renal laserasyon 1 
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renal laserasyon 2 

 
 

American Association for Surgery of Trauma (AAST) derneğinin renal travma 

sınıflaması 
Grade 

1 
Renal kontuzyon veya geniĢlemeyen subkapsuler hematom.Laserasyon yok (%75-80) 

Grade 

2 

<1 cm derinlikte, medullar ve toplayıcı sistemi tutmayan ve ekstravazasyon 
göstermeyen minor laserasyon. GeniĢlemeyen perirenal hematom. 

Grade 

3 

Uriner ekstravazasyon göstermeyen, toplayıcı sistemi tutmayan >1cm kortikal 
laserasyon 

Grade 

4 

Kortiko-meduller bölgeyi tutan, toplayıcı sisteme ulaĢan parankimal. Laserasyon, 
hematom içeren segmental renal arter veya ven yaralanması 

Grade 

5 
ParcalanmıĢ böbrek, renal pedikül yaralanması veya avülsiyonu 

 

Tomografide Olası Patolojiler 

Tomografi Görüntüsü Olası Patoloji 
Medial hematom vaskuler yaralanma 

Medial üriner ekstravazasyon renal parankim ve UPJ yaralanma 

Parankimin kontrast tutmaması renal arter yaralanması 
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[PB-M10] 

Anevrizma Rüptürü 

  

Zeynep Özkök, Onur Ġncealtın, Vehbi Özaydın, Aykut Yüksel, Ġsmail YeĢiltaĢ 

Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Acil Servis, Ġstanbul 
  

GiriĢ:  
Olgu:  

Sonuç: 90 yaĢında erkek hasta acil servise karın ağrısı ve kabızlık Ģikayeti ile geldi. Hastanın 
bilinen demans öyküsü mevcut.YaklaĢık 3 gündür kabızlık ve 2 gündür Ģiddetli karın ağrısı 
varmıĢ.Kusma olmamıĢ ve son bir gündür karnına dokundurtmuyormuĢ. Fizik muayenede 
ajite gks, 12 ır+/+,nabız 75/dk,ates 36.5 derece,tansıyon 110/70 mmhg koperasyon ve 
oryantasyonu yok solunum sesleri azalmıĢ batında yaygın hassasıyet ve defans mevcut 
rebound yok ve barsak sesleri azalmıs rektal tuĢe ampulla dolu forme gayta bulaĢı 
gözlendi.Hasta müĢadeye alındı.Hidrate edildi ve lavman yapıldı.Takiplerinde tansiyonu 
düĢen hasta yeniden değerlendirildi.Monitorize edildi. Dopamin infüzyonu ve hidrasyon 
yapıldı.Batın usg da sağ alt kadran mesane lateralinde yaklaĢık 47*47*65 boyutlu heterojen 
yapıda düzensiz sınırlı, kistik açıklıklar içeren soliter lezyon izlendi.Bu lezyonun hemen 
lateralinde 47*60 mm boyutlu vaskuler yapıyla bağlantısı izlenen baĢka bir soliter görünüm 
izlenmiĢ ve lezyon distalinde RDUS incelemeyle sağ iliak arterde akım tabi olup, sağ iliak 
vende akım alınamamıĢ.Bunun üzerine kontrastlı BT çekilen hastanın sağ iliak vende 
anevrizma rüptürü saptandı.Hasta kardiovasküler cerrahi için dıĢ merkeze sevk edildi. 
  

Anahtar Kelimeler: anevrizma, karın ağrısı, rüptür 
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anevrizma rüptürü 
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[PB-M11] 

Uygunsuz Ekipmana Bağlı Spor Yaralanması 
  

Orhan Akpınar1, Kenan Ahmet Türkdoğan2
 

1
Isparta Devlet Hastanesi Acil Servisi 

2Bezmialem Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı 
  

GiriĢ: acil servisde kırıklı ya da kırıksız eklem çıkıkları özellikle spor yaralanması sonrası sık 
karĢılaĢılan bir tablodur. Biz spor esnasında eli için uygun olmayan eldiven kullanıp sol el 5. 
proksimai interfaringeal eklem (PIP) çıkığı olan olgumuzla bedenimize uygun ekipmanla spor 
yapmayı vurgulamak istedik. 
 

Olgu: 29 yasında erkek hasta acilimize elinde ĢiĢlik nedeniyle baĢvurdu. Yapılan 
muayenesinde sol el 5. PĠP'de ĢiĢlik ve kızarıklılık vardı. Hastaya direkt grafi çekildi. Çekilen 
grafide sol el 5. PĠP'de çıkık gözlendi. Hasta çıkık eklemi redükte edildi. olgumuzun eldiveni 

2 numara eline göre büyük idi. 
 

Sonuç: Spor yaparken kendimize ait ve bedenimize uygun ekipmanlar seçilmelidir. Böylece 
bir miktarda olsa oluĢabilicek spor yaralanmalarının önüne geçilebilir. 
  

Anahtar Kelimeler: spor ekipmanı, spor yaralanması, eklem çıkığı 
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redüksiyon öncesi 

 
çıkık olan eklemin redüksiyon öncesi direk grafisi 
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redüksiyon sonrası direk grafisi 

 
redüksiyon sonrası direk grafisi 
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[PB-M12] 

Aort Stenozu Sudden Death ‟medi 
  

Mustafa ġahan1, Ali KarakuĢ1, Eyüp Büyükkaya2, Yakup Kadri Erdoğan1, Veyis TaĢın1
 

1Mustafa Kemal Üniversitesi Acil Tıp A.D. / HATAY 
2Mustafa Kemal Üniversitesi Kardiyoloji A.D. / HATAY 

  

GiriĢ: Normalde aort geniĢlik alanı 3,5 cm2dir. Bu alan 1 cm2'den daha az olursa darlık, 
belirgin iĢlevsel belirtilere yolaçar. Hastalığın çeĢitli nedenleri vardır. Konjenital aort darlığı 
sıktır ancak hastalık çocukluktan eriĢkin yaĢa kadar her yaĢta ortaya çıkabilir. Çocuklukta 
eklem romatizmasının sonucu sık görülürken eriĢkinde aterosklerotiktir. Efor ve stres ile nefes 

darlığı, anjina, senkop olabileceği gibi nadirde olsa ani kardiyak arrestte görülebilir. 
Olgu: 54 yaĢında erkek hasta Kardiyoloji polikliniğinde muayene olmayı beklerken aniden 
fenalaĢmıĢ, düĢmüĢ ve bayılmıĢ. Derhal sedyeye yüklenen hasta 5 dakika içinde Acil Servise 
getirilmiĢ. Hasta Acil Servise girdiğinde siyanoze idi. Arrest olgusu olarak düĢünüldü ve 
resusitasyon birimine alındı. Gerçektende hastada kalp atımı yoktu. Doğrudan kalp masajı 
baĢladı. EĢ zamanlı olarak entübe edilip ambu maske ile solutuldu. 10 dakika kadar süren 
güçlü efektif kalp masajı sonrasında hasta Nabızsız VT(Ventriküler TaĢikardi) ritmine girdi. 
200 joule ile hastaya defibrilasyon uygulandı. Hasta sinüs ritmi ile döndü ve kısa süre içinde 
tansiyon alınmaya baĢlandı. Hasta Koroner Yoğun Bakıma(KYB) yatırılırken TA:110/70 
Nabız:90 Kalp dinlemekle S1(+),S2(+) Akciğer dinlemekle doğal idi ve hastanın spontan 
solunumu yavaĢ yavaĢ gelmekteydi. Pretibiyal ödem yoktu. EKG de V1-V6 arasında T(-), D2 

D3 Avf‟de ST segment depresyonu vardı. Hastanın resusitasyon sonrası kan gazında PH:7.11 
HCO3:14.6 BE:14.9 PO2:98 PCO2:46 idi. HCT:48 Glukoz:188 ve diğer kan parametreleri de 
doğal idi. 
Sonuç: Hastaya KYB‟ da EKO ve Koroner anjiyoğrafi yapıldı. Anjiyoğrafide plaklı LAD, 
plaklı ve rudumenter RCA haricinde ciddi koroner patoloji çıkmazken, EKO‟da ileri derecede 
aort darlığı, sol ventrikül hipertrofisi ve hafif mitral yetersizlik rapor edildi. Hastanın ani 
kardiyak arrest olmasının nedeni ileri derecede aort darlığına bağlandı. Hastanın zaman içinde 
kliniği toparladı. Servise çıkarılan hasta daha sonrasında cerrahi müdahale için Kalp Damar 
Cerrahisi kliniğine devredildi. 
  

Anahtar Kelimeler: Aort Stenozu, Sudden Death, Resusitasyon 
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[PB-M13] 

İzole Renal Segmental Arter Oklüzyonu 

  

Serdar Özdemir
1, Tuba Cimill Öztürk1

, Muhammed Keskin
2, Burak NakıĢ1

, Yasin Metiner
1
, 

Oktay Öcal1, Özge Ecme Onur1
 

1Fatih Sultan Mehmet Eğitim AraĢtırma Hatanesi, Acil Tıp Kliniği, Ġstanbul 
2Dr. Siyami Ersek Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim AraĢtırma Hastanesi, Kariyoloji 

Kliniği, Ġstanbul 
  

GiriĢ: Renal infarktüsün en sık sebebi atrial fibrilasyon, renal arter travması ve 
hiperkoagulabilitedir. Hastaların sıklıkla baĢvuru sebepleri yan ağrısı, yaygın karın ağrısı, 
bulantı ve kusma Ģeklindedir. Ön tanı olarak nefrolitiasis düĢünülen hastalarda tanı yöntemi 
olarak çekilen spiral batın BT‟de ağrıyı açıklayacak bir neden bulunamadığında olası 
diseksiyon, renal infart gibi vasküler patolojilerin dıĢlanması için çekilen kontrastlı batın 
BT‟de tespit edilen bir ekartasyon tanısıdır. Toplumda görülme sıklığı ile ilgili geniĢ kapsamlı 
çalıĢma yoktur. Ġzole segmenter arter oklüzyonu ise daha nadirdir.  
Olgu: 55 yaĢında erkek hasta ani baĢlayan sağ yan ağrısı Ģikâyeti ile baĢvurdu. Ağrısının 
yaklaĢık 2 saat kadar önce aniden baĢladığı hematüri ve dizüri eĢlik etmediği öğrenildi. 
Hastanın yaklaĢık 3-4 yıl önce koroner arter by-pass, aort ve mitral kapak replasmanı öyküsü 
olduğu warfarin baĢlandığı ancak 15 gündür warfarin almadığı öğrenildi. Hastanın 
muayenesinde mekanik kapak sesleri duyuldu; batın serbest sağ kostavertebral açı hassasiyeti 
mevcuttu. Narkotik analjeziklerle ağrısı gerilemeyen hastaya kontrastsız batın BT çekildi. Her 
iki böbrekte taĢ, kitle ya da hidronefroz bulgusu saptanmadı. Hastaya kontrastlı batın BT 
çekildi. Sağ böbrek üst pol parankiminde kontrastlanma izlenmedi. Olası segmental arter 
oklüzyonu düĢünüldü. Renal doppler ultrasonografi yapıldı. Sağ böbrek üst polde arkuat 
arterlerde net renk dolumu izlenmedi. Hasta üroloji, kardiyoloji, nefroloji ile konsülte edildi. 
Ekokardiyografi de replase kapakların fonksiyonel bulundu. Hipertansif olmayan hastaya 
giriĢim düĢünülmedi. Medikal tedavisi düzenlenerek taburcu edildi.  
Sonuç: Renal infarktüslü hastaların baĢvurularında özellikli muayene bulguları yoktur. Sebebi 

belirlenemeyen yan ağrılarında kontrastlı batın BT ile dıĢlanması gereken bir durumdur. 
ArtmıĢ lökosit sayısı ve serum kreatin düzeyleri büyük emboliler veya bilateral okluzyon için 
uyarıcı olmalıdır. Renal enfarktüs tedavisinde antikoagulasyon, trombolizis, trombektomi, 

anjioplasti ve cerrahi tedavi seçenekleridir. Ancak hastalara uygulanacak tedavi seçiminde 
henüz belirli algoritmalar oluĢturulamamıĢtır. Bizim olgumuzda hastanın renal 
fonksiyonlarının stabil seyretmesi ve hipertansiyon eĢlik etmemesi medikal takip tercihinde 

etkili olmuĢtur. 
  

Anahtar Kelimeler: Renal Ġnfarktüs, Renal Segmental Arter Oklüzyonu, Warfarin 
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Renal İnfarktüs 
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[PB-M14] 

Kronik böbrek yetmezliği öyküsü olan genç bilateral femur boyun kırığı olgusu 

  

Hamit Özçelik1, ġengül Özçelik2, Filiz Baloğlu Kaya3, ġeyhmus Kaya4, Ahmet Tuğrul 
Zeytin

5, Ahmet Yıldırım1
 

1T.C. Sağlık Bakanlığı Çanakkale Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği Çanakkale 
Devlet Hastanesi, Acil Servis, Çanakkale 
2Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ġç Hastalıkları Anabilim Dalı, 
Çanakkale 
3EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi Tıp fakültesi, Acil Tıp AD, EskiĢehir 
4T.C. Sağlık Bakanlığı EskiĢehir Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği EskiĢehir Devlet 
Hastanesi, Acil Servis, EskiĢehir 
5T.C. Sağlık Bakanlığı Kütahya Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği Dumlupınar 
Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Acil Servis, Kütahya 

  

GiriĢ: Femur boyun kırıkları sıklıkla düĢük enerjili travmalara bağlı yaĢlı hastalarda veya 
yüksek enerjili travmalara bağlı genç hastalarda tek taraflı olarak görülür. Genç hastalarda 
bilateral femur boyun kırıkları ise oldukça nadirdir. Nöbetler, böbrek hastalıkları veya 
hiperparatiroidizm ile ilgili metabolik kemik hastalıkları ile iliĢkili bilateral femur boyun 
kırıkları literatürde geçmektedir. KBY‟de kemik metobolizma bozukluklarına bağlı kırık riski 
de artmaktadır. Biz kronik böbrek yetmezliği (KBY) öyküsü olan düĢme sonrası bilateral 
femur boyun kırığı saptanan kırık yaĢındaki erkek hastayı sunmaya çalıĢtık. 
Olgu: Kırk yaĢındaki erkek hasta düĢme sonrası her iki kalça ağrısı ile 112 ambulansı ile Acil 
Servis‟e (AS) getirildi. Hasta yürürken ayağının kaydığını, kalçasının üzerine düĢtüğünü ve 
her iki kalçasında da ciddi ağrısının olduğunu belirtti. ÖzgeçmiĢinde 10 yıldır KBY 
öyküsünün olduğu ve haftada 3 kez hemodiyaliz aldığı öğrenildi. GeliĢinde vital bulguları 
normaldi. Muayenede hastanın her iki dizi fleksiyonda, her iki alt ekstremite 
kısa,adduksiyonda ve dıĢa dönüktü. Her iki kalçada aktif hareketler belirgin Ģekilde 
kısıtlanmıĢtı ve palpasyonla ağrılıydı. Pasif hareket muayenesinde fleksiyon-ekstansiyon, 

abduksiyon-adduksiyon ve rotasyon hareketleri ağrılıydı. Alt ekstremitelerde nöro-vasküler 
defisit yoktu. Çekilen AP pelvis grafisinde ve kalça BT‟de bilateral femur boyun kırığı tespit 
edildi (Resim 1 ve 2). Hasta daha sonra operasyon amaçlı ortopedi servisine yatırıldı. 
Sonuç: Bilateral femur boyun kırıkları çok nadir görülebilmelerine rağmen, KBY‟li genç 
hastalarda da minör travmalara bağlı oluĢabileceği akılda tutulmalıdır. 
  

Anahtar Kelimeler: böbrek yetmezliği, düĢme, femur boyun kırığı 
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Resim 1: Bilateral femur boyun kırığı AP pelvis grafisi görüntüsü 

 
 

 

Resim 2: Bilateral femur boyun kırığı BT görüntüsü 
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[PB-M15] 

Vertebra fraktürü; uzun eşek oyunu 

  

Fatih ġahin1
, Murat Ayan

1, Ufuk TaĢ2
, Mehmet Esen

1, NurĢah BaĢol1
, Serhat Karaman

1
, 

Murat Uysal
2
 

1GaziosmanpaĢa Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp ABD / Tokat 
2GaziosmanpaĢa Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi ABD / Tokat 
  

GiriĢ:  
Omurga yaralanması travma sonucu meydana gelen kemik yapıların, nöral yapıların veya her 
ikisinin birden etkilendiği durumlardır. Spinal yapıların etkilenmesi nadir olmasına rağmen 
psikososyal, fiziksel ve ekonomik etkileri yıkıcı olmaktadır.Spinal yaralanmaları yaz 
aylarında ve hafta sonları daha sık olmaktadır, etyolojik olarak % 42 trafik kazaları, % 27 
yüksekten düĢme, % 15 darp cebir, % 8 spor kazaları ve % 8 diğer nedenlerden oluĢmaktadır. 
Olgu:  

21 yaĢında erkek hasta çocuklar ve gençler arasında sık oynanan uzun eĢek oyunu sonrası bel 
ağrısı, belde hareket kısıtlılığı ve yürüyememe Ģikayetiyle acil servise müracaat etti. Fizik 
muayenede TA: 110/70 mmHg, NB;77/dk, genel durumu iyi, bilinci açık, oryante, koopere. 
Palpasyonla dorsal sol lomber vertebra bölgesinde hassasiyet mevcut. Alt ekstiremitelerde 
motor-duyu defisiti yok. DTR‟ler normo aktif. Torako lomber BT‟de (ġekil-1) L2-L3 sol 

transvers proçesslerde nondeplase fraktur, L4-5 de travmatik disk mevcut. Hastaya analjezi 

sonrası beyin cerrahi tarafından değerlendirildi. çelik balenli lomber korse ile beyin cerrahi 
poliklinik kontrolüne gelmek üzere taburcu edildi. Beyin cerrahi poliklinik kontrolünde 
hastanın nörolojik defisitinin olmadığı tespit edilmiĢ, 1 ay sonra kontrol için gelmesi 
önerilmiĢtir. 
Sonuç:  
Travmatik omurga yaralanmalarının bireyin kendisine, ailesine yıkım etkisi ve topluma yoğun 
bir yük getireceği düĢünülürse en iyi tedavinin bu hastalığı önlemek olduğu anlaĢılacaktır. 
Bundan dolayıdır ki halkın travmadan kaçınma ve korunması yönünden sık sık eğitilmesi 
gerekmektedir 

  

Anahtar Kelimeler: Fraktür, Travma, Vertebra 
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Şekil 1.Lomber vertebra BT‟de transvers proçes fraktürü 
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[PB-M16] 

Olgu Sunumu: Analjezik baş ağrısı yapar mı? 

  

Rıdvan Sarıkaya, Fatma Nihal Özmen, Sema Avcı, Nezih Kavak, Selim Genç, Fatih 

Büyükcam 

DıĢkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Ankara 

  

GiriĢ: Non steroid antiinfamatuar ilaçlarının (NSAID) akut doz aĢımı nadir de olsa 
görülebilen bir durumdur. NSAID akut toksisitesinde en sık bulantı, kusma, uyuĢukluk, 
bulanık görme, baĢ dönmesi görülebilmektedir. Bu hastaların %5‟inden az bir kısmı böbrek 
yetmezliği gibi ciddi bir etki gösterirken, çoğuna hiçbir müdahale gerekmez. Ciddi klinik 

toksisite yaklaĢık 400mg/kg ve daha yüksek dozlarda alındığında ortaya çıkar. AĢırı doz 
alımında hafif hipotermi görülebilir. 
Akut NSAID zehirlenmesinin santral sinir sistemindeki etkisi çok yaygın ve çeĢitlidir. 
Yapılan prospektif bir çalıĢmada ibuprofen alan hastaların %30‟unda uyĢukluktan koma 
haline kadar giden santral sinir sistemi (SSS) etkileri görülmüĢtür. Çok sayıda olguda ataksi, 
nistagmus, baĢ ağrısı, oryantosyon bozukluğunu içeren nörolojik sekeller bildirilmiĢtir. Bunun 
yanında çoğu yüksek dozda olmak üzere nadir nöbet görülebilmektedir. Santral sinir sistemi 
etkilerinin mekanizması halen tam olarak açıklanamamakla birlikte tromboksan ve 
prostaglandin sentezinin artıĢına bağlı olduğu düĢünülmektedir. 
 

Olgu: Yirmiüç yaĢında bayan hasta acil servise yaklaĢık sekiz saat önce suisidal amaçlı 15 
adet 400 mg‟lık ibuprofen, 4 adet 500 mg‟lık parasetamol alımı sonrasında geliĢen frontal tip 
baĢ ağrısı Ģikâyeti ile baĢvurdu. Hastanın bilinen kronik hastalığı ve ilaç kullanım öyküsü 
yoktu; ayrıca aralıklı baĢ ağrısı veya migren öyküsü yoktu. Fizik muayenede genel durum iyi, 
bilinç açık olup hastada taĢikardi, flushing ve bacaklarda +1 bilateral ödem mevcut idi. 
Glasgow Koma Skoru:15 ve nörolojik muayenesi normal idi. BaĢvuru sırasında tansiyon 
arteriyel:160/100 mmHg, nabız:124 atım/dk, solunum sayısı:25/dk, sO2:%98 ve ateĢ:37.4°C 
(timpanik) idi. Laboratuar tetkiklerinde anormal bulgu yoktu. EKG sinüs ritminde idi. 
Hastanın acil serviste intravenöz hidrasyon ile takibinde baĢ ağrısı geriledi. 
 

Sonuç: Hastamızda baĢ ağrısına neden olabilecek kronik hastalığı ve aralıklı baĢ ağrısı atak 
öyküsü yoktu. Bu nedenle hastanın baĢ ağrısının sebebinin yüksek doz NSAID alımına bağlı 
olduğu düĢünüldü. Sonuç olarak NSAID yüksek doz alımlarda baĢ ağrısının geliĢebilir ve 
konservatif yaklaĢım ile baĢ ağrısı gerilemektedir. 
  

Anahtar Kelimeler: ibuprofen, toksisite, frontal tip baĢ ağrısı, NSAID 
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[PB-M17] 

Doktor mu haklı hoca mı? 

  

Burak Gün, Sinan Yıldırım, Nazmiye Ulu Tanrıkulu, Ahmet Kesim, Fatih Selvi 
Ağrı Devlet Hastanesi, Acil Servis 

  

GiriĢ: Hepatit B virus (HBV) infeksiyonu tüm dünyada yaygın olup, siroz ve hepatosellüler 
karsinomanın en önemli nedenlerindendir. Bugün dünyada iki milyardan fazla kiĢinin bu virüs 
ile temas etmiĢ olduğu ve bunların 400-500 milyonunun HBV taĢıyıcısı olduğu bilinmektedir. 
Biz bu yazıda atipik bir bulaĢ yolu olan olgumuzu tartıĢmayı amaçladık. 
Olgu: 29 yaĢında bayan hasta halsizlik, yorgunluk Ģikayetleri ile acil servise baĢvurdu. 
Anamnezinde son bir yıldır benzer Ģikayetlerinin olduğu, farklı bölümlerde yapılan 
tahlillerinin normal çıktığı, Ģikayetlerinin geçmemesi üzerine tıp dıĢında bir hocaya gittiği, 
sarılık olabileceği düĢünülerek birkaç defa dilinin altından kan boĢaltıldığı öğrenildi. Vital 
bulguları ve fizik muayenesi normal olarak değerlendirilen hastanın yapılan laboratuvar 
incelemesinde ALT: 427 u/l, AST: 254 u/l, HBsAg: 4017mIU/ml görülmesi üzerine aktif 
hepatit B tanısı ile Enfeksiyon hastalıkları servisine yatırıldı. Önceki laboratuvar değerleri 
normal olan hastanın muhtemel HBV bulaĢ yolunun steril olmayan Ģartlarda yapılan anlamsız 
insizyonlar olabileceği düĢünüldü. 
TartıĢma: Tek önemli kaynağı insan olan HBV‟nun yayılmasında taĢıyıcılık kavramı oldukça 
önemlidir. Bu virusun dört ana bulaĢma paterni vardır: Ġnfekte kan veya vücut salgıları ile 
parenteral temas (perkütan), cinsel temas, infekte anneden yeni doğana bulaĢma (perinatal-
vertikal), infekte kiĢilerle cinsellik içermeyen yakın temas (horizontal). 
Özellikle doğu ve güneydoğu bölgesinde yaygın bir inanıĢ olan, zehirli kanı vücuttan 
uzaklaĢtırmak amacıyla yapıldığına inanılan uygulamalar hepatit baĢta olmak üzere birçok 
hastalığa davetiye çıkartmaktadır. Biz doktorları da bir anlamda zor durumda bırakan ve 
tahminimizden daha fazla görüldüğüne inandığımız bu olayı bir olgu eĢliğinde paylaĢmak 
istedik. 

  

Anahtar Kelimeler: Hepatit, acil servis, bulaĢ yolu 
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[PB-M18] 

Travmatik Pnömomediastinum 

  

Aynur Yurtseven
1, Nihat Danlı1

, Cihangir Doruk
1, Sinan Yıldırım2, Mehtap Kaynakçı 

Bayram
3, Gültekin Gülbahar4

 
1
Aynur Yurtseven, Nihat Danlı,Cihangir Doruk,Sincan Nafiz Körez Devlet Hastanesi, Acil 

Tıp Kliniği 
2Sinan Yıldırım, Ağrı Devlet Hastanesi, Acil Tıp Kliniği 
3Mehtap Kaynakçı Bayram,Bitlis Devlet Hastanesi, Acil Tıp Kliniği 
4Gültekin Gülbahar,Sincan Nafiz Körez Devlet Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği 
  

GiriĢ: Pnömomediastinum (PM) nadir görülen bir tablodur. Pnömomediastinum resmi olarak 
ilk defa 1939 da Louis Hamman tarafından tanımlanmıĢtır. Olguların çoğu travmatik 
nedenlerle oluĢmaktadır. Karakteristik belirti ve bulgular, göğüs ağrısı, subkutanöz amfizem, 
kalp seslerinin derinden gelmesi, krepitan kalp sesi, pnömotoraks, mediastinal basınç artıĢına 
ait bulgular (dispne, siyanoz, juguler venöz dolgunluk ve dolaĢım yetmezliği) ve mediastende 
havanın radyolojik kanıtıdır. Bu olguda yüksekten düĢme Ģikâyeti ile acil servise baĢvuran ve 
saatler sonrasında geliĢen travmatik pnömomediastinum olgusunu sunduk. 
Olgu: 23 yaĢında erkek hasta, 2 metre yüksekten düĢme Ģikâyeti ile acil servise getirildi. 
Hastanın acil servisteki ilk bakısında Glascow Koma Skalası (GKS) 15, pupiller izokorik, 
genel durumu iyi, tansiyon arteriyel 110/85 mmHg, nabız:101 atım/dk idi. Torakolumber 
hassasiyet ve bu bölgede yaklaĢık 5x10 cm‟lik yeni oluĢan ekimoz dıĢında herhangi bir 
bulgusu yoktu. Yapılan tetkiklerinde tüm batın USG doğal, T8 hizasında fraktür hattı, beyaz 
küre yüksekliği dıĢında bir bulgusu yoktu. Acil serviste takibe alınan hastanın 6.saatinde 
boyunda sıkıĢma hissi ve nefes darlığı geliĢmesi üzerine tekrar sistemik muayene yapıldı. 
Özellikle boyun bölgesinde tespit edilen krepitasyon ve cilt altı amfizemi mevcuttu. Batında 
hassasiyet ve distansiyon geliĢmesi üzerine kontrol tetkikler istendi. Kontrol akciğer grafide 
mediasten sınırında belirginleĢen hava gölgesi görüldü. Toraks BT‟de pnömomediastinum ve 
abdominal USG „de morrisonda ve perikolesistik alanda serbest sıvı ve karaciğer hepatik ven 
komĢuluğunda laserasyon tespit edilen hasta, göğüs cerrahi ve genel cerrahi uzmanlarınca 
ortak operasyona alındı. Primer onarım yapılan hastanın postoperatif dönemde ek sorunu 
olmadı ve 5.ci gün önerilerle taburcu edildi. 
Sonuç: Yüksekten düĢmeler, yüksek mortalite ile seyredebilir. Bazen ilk fizik bakı yanıltıcı 
olabilir. Bu tür hastaların acil servis hekimleri tarafından uzun ve yakın gözlem gerektirdiği 
unutulmamalıdır. Bizim vakamızda olguda olduğu gibi bazen travmatik pnömomediastinum 
da geliĢebilir. Bu klinik tablo potansiyel letal bir durum olması nedeni ile hızlı tanı önemlidir. 
  

Anahtar Kelimeler: Acil servis, yüksekten düĢme, pnömomediastinum 
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[PB-M19] 

Nadir Görülen Bir Ayak Bileği Kırığı ve Erken Redüksiyon 

  

Nihat Danlı1
, Aynur Yurtseven

1
, Ender Kaya

1
, Cihangir Doruk

1, Hasan B.türker2
 

1Aynur Yurtseven, Nihat Danlı, Ender Kaya, Cihangir Doruk, Sincan Nafiz Körez Devlet 
Hastanesi, Acil Tıp Kliniği 
2Hasan B. Türker,Sincan Nafiz Körez Devlet Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği 
  

GiriĢ: Acil serviste sık karĢılaĢılan ayak bileği kırıkları içinde en nadir olanı, tip IV talus 
boyun kırıklı çıkığıdır. Talus kırıklarında en sık görülen komplikasyon, avasküler 
nekrozdur(AVN) ve önlemenin en önemli yolu erken tanı ve redüksiyondur. Bu konuya 
dikkat çekmek açısından acil servisimizde karĢılaĢılan ve izole talus kırıklı çıkığı (tip IV) 
vakasını sunmayı amaçladık. 
Case: 25 yaĢında bayan hasta, 1,5 m yükseklikten atlama sonrası ayakta ĢiĢlik nedeni ile acil 
servise getirildi. Genel durum iyi, bilinç açık, koopere oryante olan hastanın fizik 
muayenesinde; sağ ayak bileğinde ödem, hassasiyet ve ayağın yaklaĢık 30⁰ lik dıĢ rotasyonda 
olduğu tespit edildi. Çekilen grafilerde talus boyun kırıklı talo-navikuler eklem çıkığı (tip IV) 
tespit edilip uygun redüksiyon yapıldı. Redüksiyon sonrasıçekilen kontrol filmde kırığın 
pozisyonunun uygun olduğu görüldü. Cerrahi fiksasyon sonrası takibine devam edilmekle 

birlikte henüz komplikasyon geliĢimine rastlanılmadı. 
TartıĢma - Sonuç: Talus kırıkları tüm kırıkların %0.32, alt ekstremite kırıklarının %2‟sini ve 
ayak bileği kırıklarının %5-7‟sini oluĢturmaktadır. Talusun Kırıklı çıkıklarında, redüksiyon 
erken dönemde yapılmazsa ciltte büller ve nekroz geliĢebilir. Talus boyun kırıkları Hawkins 
sınıflama sistemi ile değerlendirilir. Tip I: Yer değiĢtirmemiĢ talus boyun kırığı. Tip II: 
Subtalar eklem subluksasyonu veya çıkığı ile birlikte yer değiĢtirmiĢ boyun kırığı. Tip III: 
Hem subtalar hem de tibio-talar eklemlerden talar cisim çıkığı ile birlikte yer değiĢtirmiĢ 
boyun kırığı. Tip IV: Ek olarak yer değiĢtirmiĢ talar boyun kırığı ve talar cisim kırığı ile 
birlikte, talo-naviküler eklemde de çıkık vardır. Tip IV diğerleri ile karĢılaĢtırıldığında en 
nadir görülenidir. AVN ve kötü kaynama sık görülen komplikasyonlardan olup, bunları 
azaltmak için redüksiyon çok dikkatli yapılmalıdır. Tip I kırıklarda %10–20 olan AVN riski, 

Tip IV kırıklarda % 100‟e yakındır. Acil serviste karĢılaĢılan ayak bileği yaralanmalarında 
dikkatli bir muayene ve görüntüleme ile talus kırıkları ayırt edilmeli ve komplikasyon 
geliĢimini en aza indirmek için erken dönemde, dikkatli bir Ģekilde redüksiyon yapılmalıdır. 
  

Anahtar Kelimeler: Acil servis, Talus kırığı, Avasküler nekroz 
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[PB-M20] 

Nadir bir kasık ağrısı nedeni: Warfarin kullanımına bağlı sol inguinal hematom 

  

Nalan Kozacı, Zeynep Aslı Kartal, Faruk Güngör, Ġnan Beydilli, Arefe Ġmak 

antalya eğitim araĢtırma hastanesi 
  

GiriĢ: Bu yazıda acil servise sol kasık ağrısı ile baĢvuran ve varfarin kullanımına bağlı sol 
inguinal bölgede hematom tesspit edilen olgu sunulmuĢtur. 
 

Olgu: Otuz bir yaĢında erkek hasta acil servisimize sol kasığında ĢiĢlik ve ağrı yakınması ile 
baĢvurdu. Öyküsünden yakınmanın 2 gündür sürdüğü ve bacağının üzerine basmakla ağrı 
oluĢtuğu öğrenildi. Herhangi bir travma öyküsü bulunmayan hastanın 3 yıl önce mitral kapak 
replasmanı olduğu bu nedenle varfarin 5mg. Günde 1x1tb. kullandığı öğrenildi. Hastanın vital 
bulguları ateĢ: 36,5, kan basıncı: 120/90mmHg, solunum sayısı: 16/dakika, nabız: 56 
vuru/dakika idi. Sistem incelemesinde kalp aritmik, normokardik, akciğer sesleri normaldi. 
Batın muayenesinde sol alt kadranda hassasiyet vardı. Defans, rebound bulunmamakla 
beraber sol femoral bölgede 5×6 cm ebatlarında ekimotik olmayan palpasyonla redükte 
edilemeyen ĢiĢlik tespit edildi. Her iki alt ekstremite nabızları alındı. Ekstremitelerde renk ve 
sıcaklık farkı bulunmadı. Hastaneye baĢvuru anında bakılan kan biyokimya parametreleri ve 

tam kan sayımı normal referans değerlerinde idi. Hastanın aktive PTT değeri 72.8 saniye, 
PTZ 73.6 saniye, INR değeri 6.64 olarak kaydedildi. Oral ve intravenöz kontras madde 
kullanılarak çekilen multislice BT incelemesinde solda iliakus kasında belirgin volüm artıĢı ve 
heterojen görünüm izlenmiĢ olup inferiorda iliopsoas kası insersiyonuna dek devam eden ve 
koksofemoral eklem düzeyinden geçen kesitlerde seviyelenmeler gösteren 60HU ünitesinde 
aktif kanama alanları içeren hemetom izlendi. Genel cerrahi ve dahiliye ile konsülte edilen 
hastaya dahiliye tarafından taze donmuĢ plazma ve K vitamini önerildi. Gözlem amaçlı genel 
cerrahi servisine yatırılan hastanın 3. Gün yapılan kontrol USG‟sinde lezyon boyutlarında 
artıĢ gözlenmedi. Kan değerleri takibinde anormallik saptanmayan ve INR düzeyi 2.8 olan 
hasta 3 günlük izlemin ardından taburcu edildi. 
Sonuç: Özellikle koagülasyon defekti olan veya antikoagülan tedavi gören hastalar kanamaya 
eğilimli olduklarından karın ağrısı nedenleri arasında intraabdominal, intestinal-intramural 

alan gibi alıĢılmamıĢ bölgelere olabilecek kanamalar akla getirilmelidir. 
  

Anahtar Kelimeler: varfarin, inguinal, hematom 
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hematom 
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hematom 1 
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[PB-M21] 

Yüksekten Düşmeye Bağlı Geç Dönemde Gelişen İntraserebral Hematom: Olgu 

Sunumu 

  

Yılmaz Zengin, Mustafa Ġçer, Recep Dursun, Ercan Gündüz, Ayhan Özhasenekler 
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı,Diyarbakır 
  

GiriĢ:  
 

Yüksekten düĢme, trafik kazalarından sonra en sık travma sebebidir. Çocukluk yaĢ 
grubundaki travmaların en sık sebeplerinden birisidir. Özellikle yüksekten düĢme sonucu 
görülen travmaların morbidite ve mortalitesi yüksektir. Yüksekten düĢme sonrası hastada kafa 
travmasına bağlı olarak lineer kırıklar, çökme kırıkları, açık kemik kırıkları, bazal kafatası 
kırıkları, beyin sarsıntısı, kontüzyon, subaraknoid kanama, akut epidural ve subdural hemoraji 
oluĢabilir. Biz bu çalıĢmada yüksekten düĢmeye bağlı beĢ gün sonra tespit edilen intraserebral 
hematom olgusunu sunmaktayız. 
 

Olgu:  

 

BaĢ dönmesi ve baĢ ağrısı Ģikayeti ile acil servise getirilen 11 yaĢındaki erkek hastanın 
anamnezinde 5 gün önce yaklaĢık 3 m yüksekten düĢme sonrası dıĢ merkeze baĢvurduğu ve 
orada yapılan tetkiklerin normal olması üzerine taburcu edildiği öğrenildi. Hastanın fizik 
muayenesinde kan basıncı 110/70 mmHg, nabız 106 /dakika, solunum sayısı 18 /dakika, genel 
durum iyi, bilinç açık, koopere, Glasgow Koma Skalası(GKS):15 ve diğer sistemlerde patoloji 
saptanmadı. Hastanın çekilen beyin tomografisinde solda tentoryum serebelli düzeyinde ve 
solda okspitalde subdural aralıkta en kalın yerinde 8 mm ulaĢan subdural hematom alanı 
izlenmesi üzerine beyin cerrahi ile konsülte edilerek yoğun bakıma yatırıldı( Resim 1). 
Takiplerinde hemotomda resorbsiyon olması üzerine hasta bir hafta sonra taburcu edildi. 

 

Sonuç:  
 

Yüksekten düĢme vakalarının, travmalar arasında oransal olarak çok fazla olması ve ciddi 
sakatlıklar ve ölümlere yol açması sebebiyle, nedenlerinin ve sonuçlarının çok iyi 
değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu olguda olduğu gibi tüm travma hastaları yeterli gözlem 
süresi sonunda taburcu edilirken hasta ve hasta yakınlarına muhtemel karĢılaĢılabilecek 
durumlar hakkında ayrıntılı bilgi verilmelidir. 
  

Anahtar Kelimeler: baĢ dönmesi, intraserebellar hematom, yüksekten düĢme 
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Resim 1 

 
Hastanın beyin tomografisindeki subdural hemetom görüntüsü 
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[PB-M22] 

Kadın genital bölgesinde nadir bir tümör: ovarian cavernöz hemanjiom 

  

Veysi Eryiğit1
, Mehmet Can Girgin

1
, Ayhan Umay

2, Ergün Kaya1
, Mustafa Numan Erdem

1
 

1
Bingöl Devlet Hastanesi, Acil Servis, Bingöl 

2Bingöl Devlet Hastanesi, Radyoloji Servisi, Bingöl 
  

GiriĢ: Overin zengin bir vasküler desteği olmasına karĢın kadın genital traktusun vasküler 
tümörleri,özellikle overden köken alanları oldukça nadir görülmektedir.Sıklıkla asemptomatik 
oldukları için; bizim vakamızda olduğu gibi genelde rastlantısal tanı alırlar. 
Olgu: Elli altı yaĢında kadın hasta acil servise ani baĢlayan sol yan ağrısı ile baĢvurdu.Bilinen 
ek hastalığı olmayan hastanın vital bulguları stabil olup,yapılan fizik muayenesinde sol 
kostovertebral açı hassasiyeti dıĢında özellik yoktu.Hastadan tam kan sayımı,tam idrar 
tahlili,biyokimya tetkiki ve direkt üriner sistem grafisi istendi.Kan ve Ġdrar tetkik sonuçları 
normal olan hastanın direkt üriner sistem grafisinde pelvik bölgede nodüler,kalsifikiye lezyon 
görüldü.Ġleri tetkik amaçlı çekilen abdomen bt‟de sol over loju lokalizasyonunda nodüler 
kalsifikasyon alanları içeren yaklaĢık 5x5 cm boyutunda kalsifik lezyon izlendi,izlenen 
görüntüler ovarian cavernöz hemanjiom ile uyumlu olarak değerlendirildi. Uygulanan 
semptomatik tedavi ile saatler içinde rahatlayan hasta ovarian cavernöz hemanjiom ile ilgili 
kadın hastalıkları ve doğum polikliniğine yönlendirildi. 
Sonuç: Kadın genital traktusun vasküler tümörleri,özellikle overden köken alanlar oldukça 
nadir görülmektedir.Bu nedenle bu tümörün bilgisayarlı tomografi görüntüsünün görsel tanı 
açısından faydalı olacağı kanısındayız. 
  

Anahtar Kelimeler: Acil Servis, Kadın genital tümörü, Ovarian Cavernöz Hemanjiom 
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abdomen bt (pelvik lokalizasyon) 

 
sol over loju lokalizasyonunda nodüler kalsifikasyon alanları içeren yaklaşık 5x5 cm 
boyutunda,ovarian cavernöz hemanjiom ile uyumlu kalsifik lezyon 
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abdomen bt scaniogram 

 
pelvik alanda nodüler kalsifikasyon alanları içeren yaklaşık 5x5 cm boyutunda kalsifik lezyon 
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[PB-N01] 

Rektumda Yabancı Cisim 

  

Gökhan ĠĢat, Tuba Cimilli Öztürk, Damla Selma Özalp, Oktay Öcal, Serdar Özdemir, Özge 
Ecmel Onur 

Ġstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim AraĢtırma Hastanesi 
  

GiriĢ: Rektumda yabancı cisim Ģikayeti son senelerde acil baĢvurularında daha sık 
yeralmaktadır. Rektuma yabancı cisim iki yolla ulaĢabilir; ağızdan alınan maddenin sindirim 
sisteminden geçerek rektuma ulaĢması ya da anüs yoluyla rektuma yabancı cisim itilmesi. 

Ağızdan alınan cismin rektuma ulaĢması daha çok çocuklarda, mental retardasyonda, 
kaçırmak ya da saklamak için madde yutan kiĢilerde görülür. Anüsten rektuma yabancı cisim 
ulaĢma nedenleri arasında cinsel faaliyet, cinsel taciz, tedavi amaçlı uygulanan ilaç 
aparatlarının kaçırılması, kabızlık sayılabilir. Rektal yabancı cisim; rektal kanama ve karın 
ağrısı ile gelen, anamnezlerinde net bilgiler vermekten kaçınan hastalarda ayırıcı tanıda 
düĢünülmelidir. Perforasyon ve sonrasında geliĢen sepsis sık görülen komplikasyonlardır. 
Fizik muayenenin cismi tespitte yetersiz olduğu durumlarda ve olası komplikasyonlara ıĢık 
tutması açısından radyolojik görüntülemeler kullanılmalıdır. 
Olgu: 80 yaĢında erkek hasta; acil servise makattan kanama Ģikayetiyle baĢvurdu. Hasta anal 

bölgesini terlikle kaĢırken terliği rektal bölgeye kaçırdığını, terliği çıkarmaya uğraĢırken de 
kanamasının baĢladığını ifade etti. Hastanın vital bulguları stabil idi. Batın muayenesinde alt 
kadranlarda hassasiyet mevcutken defans ve rebound yoktu. Rektal tuĢede taze kan, yabancı 
cisim tespit edildi. Hastanın ayakta direk batın grafisinde yabancı cisme ait görüntü gözlendi. 
Çekilen tüm batın tomografisinde rektumta yabancı cisim, rektum duvarında kalınlaĢma 
perirektal alanda kontrast madde ekstravazasyonu gözlendi. Yabancı cisim anüsten elle 
müdahaleyle çıkarılamadığından genel cerrahi konsültasyonu istendi. Genel anestezi altında 
anoskop yerleĢtirilerek klemp ile çıkarılan maddenin 44 numara terlik olduğu gözlendi. 
Dentat linedan proksimale uzanan 7-8 cm uzunluğundaki mukoza ve submukozayı içeren 
yırtık tamir edilerek operasyon tamamlandı. 
Sonuç: Rektumda yabancı cisim son yıllarda daha çok acile baĢvuru nedeni olmaktadır. 
Hastaların baĢvuru Ģikayetleri daha çok karın ağrısı, rektal kanamadır. Hastalar anamnez 

sorgulaması sırasında durumu saklamaya çalıĢtıklarından akılda tutulması gereken bir tanıdır. 
Karın muayenesi, rektal tuĢe genelde tanıda yeterli olurken; görüntüleme yöntemlerini 
kullanmak da hem tanı hem komplikasyonlar açısından faydalı olacaktır. Acil serviste basit 
müdahaleyle çıkarılamayan cisimler ve komplikasyon geliĢtiği düĢünülen vakalarda genel 
cerrahi konsültasyonu geciktirilmeden yapılmalıdır. 
  

Anahtar Kelimeler: Rektumda yabancı cisim, Acil tıp, yabancı cisim 
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[PB-N02] 

Atipik testis rüptürü olgusu 

  

Oğuz Eroğlu, Ertan Cömertpay, Mustafa Köksal, Ülkü Açıksöz, Turgut Deniz 

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD 

  

GiriĢ:  
Seminifer tübüllerin protrude olduğu tunika albuginaya rüptürüne testis rüptürü denir. 
Genellikle genç eriĢkin ve adölesan erkeklerde görülür. Künt travmalar sonrası daha sıktır ve 
%1 oranında bilateral skrotum ve testis yaralanması görülür. Fizik muayenede sıklıkla 
skrotum ödemli, hassas ve ağrılıdır.Testis rüptüründe ilk 72 saat içinde cerrahi onarım 
yapılırsa testis %90 oranında kurtarılabilir.Tanıda iyonize radyasyon içermeyen ve kullanımı 
kolay olduğundan USG (Ultrasonografi)‟den faydalanılır. 
Bizim bu olguyu sunmaktaki amacımız acil servise baĢvuran künt skrotal travmalı hastalarda 
ağrısız testis rüptürü olabileceğini ve skrotal travmalı asemptomatik olgularda USG‟nin 
önemini vurgulamaktır. 
Olgu:  

On iki yaĢında erkek hasta 30 dakika önce düz demir üzerinde yürürken düĢme sonrası skrotal 
travmaya maruz kalmıĢ. Hastanın aktif tariflediği bir Ģikayeti yoktu ve ailesi tarafından 
kontrol amaçlı getirilmiĢti. BaĢvuru anında genel durumu iyi, vital bulguları normal olan 
hasta, herhangi bir ağrı tariflemiyordu. Fizik muayenede sol femur iç yüzünde 2x5 cm‟lik 
yüzeyel abrazyon ve ekimoz izlendi (Resim-1). Muayene sırasında skrotal ödem ve hassasiyet 
saptanmadı. Travma mekanizması ve uyluk iç yüzdeki lezyonlarından testiküler hasar 
olabileceği düĢünülerek yatak baĢı USG yapıldı ve sol testis parankiminde belirgin 
heterojenite, testis konturlarında düzensizlik ve çevresinde hematom alanı saptandı (Resim-2). 

Bu sonuçla üroloji servisine konsülte edilen hasta acil ameliyata alındı. 
Sonuç:  
Skrotal travmalar kliniğe ĢiĢlik, ağrı ve ekimoz ile baĢvururlar. Ağrı sık izlenen bir semptom 
olmasına rağmen testis rüptürünün ağrısız da olabileceği unutulmamalıdır. Hastada fizik 
muayenede testiküler hassasiyet olmaması testis rüptürünü ekarte ettirmez, bu sebeple künt 
skrotal travmalı hastalarda travma mekanizması da göz önüne bulundurularak mutlaka skrotal 
USG yapılmalıdır. Künt skrotal travmalı olgularda ağrısız testis rüptürü oranını ortaya 
koyabilmek için daha ileri çalıĢmalara gerek vardır. 
  

Anahtar Kelimeler: Ağrısız testis rüptürü, Künt testis travması, Ultrasonografi 
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Resim-1 

 
Sol uyluk bölgesinde künt travmaya bağlı ekimoz ve hematom 

 

 

Resim-2 

 
Testis rüptürünün ultrasonografi görünümü 
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[PB-N03] 

Hatırlanması gereken bir metod: “String Tekniği” 

  

Oğuz Eroğlu, Mustafa Köksal, Ertan Cömertpay, Ülkü Açıksöz, Turgut Deniz 

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD 

  

GiriĢ:  
Yüzük Turnike Sendromu, dar bir yüzüğün parmağın dolaĢımını bozarak ödem geliĢmesi ve 
buna bağlı dolaĢım bozukluğu, cilt travması, enfeksiyon veya alerjik reaksiyon olması 
durumudur. Parmak geniĢledikçe dar yüzük venöz geri dönüĢü engellemekte ve ödem daha da 
artmaktadır. Bu kısır döngü sinir hasarı, iskemi ve parmak kangrenine neden olabilmektedir. 
Bu tarz olgularda yüzüğün kesilerek çıkarılması gerekebilmektedir; bunun yanında kesme dıĢı 
yöntemler de denenebilir. Bu olguyu sunmaktaki amacımız venöz ya da lenfatik obstrüksiyon 
bulguları olmayan ve kesici yöntemlerin baĢarılı olmadığı ya da uygulanamadığı durumlarda 
“String Tekniği (Ġp Sarma Yöntemi)‟nin baĢarılı olabileceğini vurgulamaktır. 
Olgu:  

17 yaĢında erkek hasta parmağına taktığı yüzüğü çıkaramama ve parmakta ĢiĢlik Ģikayetiyle 
acil servise baĢvurdu. Hastanın Proksimal Ġnter Phalangial ekleminde lokal ĢiĢlik ve kızarıklık 
izlendi. Hastada venöz ya da lenfatik dönüĢ tıkanıklığı bulguları yoktu. Yüzük iki ayrı kesme 
aleti ile kesilmeye çalıĢıldı fakat baĢarılı olunamadı, ayrıca kesme aletlerinin yüzeylerinde 
aĢınma meydana geldi. Daha sonra soğuk uygulama ve elevasyon uygulanarak kayganlaĢtırıcı 
ile çıkarma denendi fakat yine baĢarılı olunamadı. Bu baĢarısız uygulamalardan sonra 
parmağa distalden proksimale doğru sıkı ve aralıksız ip sarma yöntemini içeren “String 
Tekniği” uygulanarak yüzük çıkarıldı (Resim-1).  

Sonuç:  
Yüzük turnike sendromunun geliĢtiği olgularda, yüzük kesilemiyor veya kesilmek 
istenmiyorsa alternatif bir yöntem olan “String Tekniği” akla gelmelidir. 
  

Anahtar Kelimeler: Çıkarılamayan yüzük, String Tekniği, Yüzük turnike sendromu 
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Resim-1 

 
String tekniği uygulanması 
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[PB-N04] 

Algılar, Söylentiler „out‟ Protokol „ın‟ Sizde Protokolde yerinizi al„ın‟ 
  

Mustafa ġahan, Ali KarakuĢ, Veyis TaĢın, Mehmet Duru 

Mustafa Kemal Üniversitesi Acil Tıp A.D. / HATAY 

  

GiriĢ: Tedavi protokolleri uzun bilgi ve tecrübe birikimleri sonucunda oluĢturulmuĢ emniyetli 
güzergahlar gibidir. Protokole uygun hareket eden rahat eder. Protokolü terk eden ise kimbilir 
hangi dolambaçlı yolda bir kör çukura düĢeceği belli olmaz. Tehlike bazen hemen 
önümüzdedir. 
Olgu: 28 yaĢında bayan hasta ilaç intoksikasyonu olgusu olarak Acil Servisimize getirildi. 112 
ekibinin verdiği bilgiye göre; Hasta Ġlçe Devlet Hastanesinden getirilmiĢ ve özgeçmiĢinde 
hiçbir özellik yokmuĢ. Ancak hasta bu hale gelmeden önce aile içinde bir tartıĢma yaĢanmıĢ. 
Yakınları ilaç içmiĢ olabileceğinden ĢüphelenmiĢler. Sağlık Personeline bu durumu 
söylemiĢler. YaklaĢık 30-45 dakikadır süren hastanın uyku durumuda bu ilaçlara bağlanmıĢ. 
Hasta Acil Servise girdiğinde genel durumu kötü, Ģuuru kapalı, derin koma durumunda, 
GKS:3(1-1-1) idi. Hastanın cildi soğuk ve terli idi. Kalp ritmik normokardik (bradikardi 
sınırında), kan basıncı:90/60 idi. Hastanın spontan solunumu vardı. Saturasyonu 90 idi. 
Maske ile oksijen veriliyordu. 

Sonuç: Hastaya derhal geniĢ bir damar yolu açılıp % 30 Dextroz bolus infüzyon seklinde 
baĢlandı. Bu arada hastanın parmak ucu kan Ģekeri de 14 olarak ölçüldü. Henüz 60 cc kadar % 
30 Dextroz gitmiĢti ki (5-10 dakika içinde) hasta uyanmaya baĢladı. Hesaplanan% 30 Dextroz 
infüzyonu sonrasında % 10 Dextroz infüzyonu ile izlenen hasta kendisinin tartıĢma sonrası 
çok sinirlendiğini ailesinden birisinin kullandığı bulanık (mix insülin) insülinden 50-60 

üniteden fazla kendisine enjekte ettiğini söyledi. Öyküde orta-uzun etkili insülin olunca hasta 
24 saat gözetim altında tutuldu. Hiç hipoglisemik meyil olmadı. Hasta sekelsiz olarak 
Psikiyatri konsültasyonu sonrası taburcu edildi. 
  

Anahtar Kelimeler: Ġnsülin intoksikasyonu, koma, sekelsiz 
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[PB-N05] 

Bilinç kaybının nadir nedenlerinden Bickerstaff beyin sapı ensefaliti 
  

Serhat Örün1, Fatih Türkmen1
, Onur Dal

1, Güneri Kuruöz1, Yunus Emre Özlüer1
, Hafize 

Gülnur ġen2
 

1Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Servis Ana Bilim Dalı, Aydın 
2Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiatri Ana Bilim Dalı, Aydın 

  

GiriĢ: Bickerstaff beyin sapı ensefaliti, acil servise bilinç bulanıklığı nedeniyle baĢvuran 

hastalarda akılda tutulması gereken nadir görülen ama önemli bir hastalıktır 
Olgu: AltmıĢ beĢ yaĢında erkek hasta yakını tarafından bilinç kaybı ve genel durum 
bozukluğu nedeniyle acil servisimize getirildi. Anamnezinde hastanın sekiz aydır küçük 
hücreli akciğer kanseri nedeniyle takip edildiği öğrenildi, bir ay önce bilinç durumunda 
gerileme, konuĢma bozukluğu, istem dıĢı hareketler nedeniyle baĢvurdukları dıĢ merkezde 
MR görüntülemesinde beyin metastazı tespit edilmiĢ ve yatırılarak tedavi altına alınmıĢ. 
Kortizon tedavisine yanıt alınamayan hastada pnömoni geliĢmesi nedeniyle tedavisine 
pnömoniye yönelik ilaçlar da eklenmiĢ. Bilinç durumu giderek gerileyen hastada idrar ve 
gaita inkontinansı geliĢmiĢ. Yirmi gün önce toplam beĢ gün IVIG (intravenöz immunglobulin) 

tedavisi verilen hastada bilinç durumunda dramatik bir iyileĢme oluĢmuĢ. Pnömonisi 
gerileyen hasta bilinç durumunun tekrar gerilemeye baĢlaması üzerine acil servisimize 
yönlendirilmiĢ. Hastanın vitallerinde TA:130/100mmHg NB:98/dk ateĢ:36.8°C, satO2:95 

fizik muayenesinde bilinç konfüze, nonkoopere, nonoryante, ense sertliği Ģüpheli, ağrılı 
uyarana fleksör yanıt mevcut, klonus+, babinski-/-. Yapılan tahlillerinde hemogramında ve 
biyokimyasında patoloji saptanmadı. Hastanın MR Beyin görüntülemesinde eski MR‟ına 
kıyasla yeni metastatik odakların olmadığı, ponsta diffüz kalınlaĢmanın olduğu saptandı. 
Hastaya yapılan BOS örneklemesinde de patoloji tespit edilmedi. Hasta nöroloji bölümünce 
IVIG tedavisi planlanarak yoğun bakıma yatırıldı. Yoğun bakımda solunum yetmezliği 
nedeniyle entübe edilen hastaya IVIG tedavisi verildi, bilinci açılan hasta ekstübasyonu tolere 
edemeyince trakeostomisi açıldı. 4 ay sonra hasta trakeostomili olarak bilinci açık koopere ve 
oryante Ģekilde fizik tedavi planlanarak yaĢadığı ilçe hastanesindeki fizik tedavi bölümüne 
sevk edildi. 

 

Sonuç: Bickerstaff beyin sapı ensefaliti; oftalmopleji, ataksi, bilinç bozukluğu, extensor 
plantar yanıt ve hemihipoestezinin bulunduğu, santral sinir sistemi tutulumu ile birlikte 
periferik tutulum da gösterebilen, monofazik post-infeksiyoz bir klinik tablodur. Etyolojisi 

tam olarak bilinmemektedir. MR görüntülemede ponsta ödemli görünüm nadir radyopatolojik 
bulgularından olup yapılan bazı çalıĢmalarda IVIG tedavisine yanıt alınabildiği belirtilmiĢtir. 

Tanı koymada en önemli yardımcı parametreler klinik Ģüphe, ayrıntılı bir anamnez ve fizik 
muayenedir. 

  

Anahtar Kelimeler: Acil, Bickerstuff, ensefalit, konfüzyon 
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Bickerstuff ensefalitinde MR bulgusu 

 
Ponsta ödematöz görünüm 
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Bickerstuff ensefalitinde MR bulgusu 

 
Ponsta ödematöz görünüm 
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[PB-N06] 

Serebrovasküler Hastalık Ve Akut Miyokard Enfarktüsü Birlikteliği 
  

Aynur Yurtseven
1, Nihat Danlı1, Sinan Yıldırım2, Mehtap Kaynakçı Bayram3

 
1Aynur Yurtseven, Nihat Danlı, Sincan Nafiz Körez Devlet Hastanesi, Acil Tıp Kliniği 
2Sinan Yıldırım, Ağrı Devlet Hastanesi, Acil Tıp Kliniği 
3Mehtap Kaynakçı Bayram, Bitlis Devlet Hastanesi, Acil Tıp Kliniği 
  

GiriĢ: Göğüs ağrısı acil servis baĢvurularının epigastrik ağrıdan sonraki en sık nedenidir. 
Bunların üçte biri Miyokard enfarktüsüdür.(MI) Klinisyenler açısından değerlendirilmesi zor 
ve acil servise gelip de yanlıĢlıkla gönderilen MĠ vakaları azımsanmayacak kadar çoktur. Bu 
olgumuzda tipik göğüs ağrısı ile gelmeyen, serebrovasküler hastalık (SVH) düĢündüren ancak 
ST-elevasyonlu MI tespit edilen, farklı prezantasyondan dolayı acil hekimlerini sıkıntıya 
sokabilecek bir MĠ vakasını sunduk. 
Olgu: 78 yaĢında erkek hasta, 6 saat önce baĢlayan sol kol ve sol bacakta güçsüzlük ve sol üst 
ekstremitede karıncalanma hissi Ģikâyeti ile acil servisimize baĢvurdu.10 yıl önce koroner 
arter hastalığı ve beraberinde hipertansiyon, sigara kullanımı dıĢında baĢka bir hastalığı yoktu. 
Hastanın acil servisteki ilk bakısında Glascow Koma Skalası (GKS) 15, pupiller izokorik, 

tansiyon arteriyel 170//90 mmHg, nabız:78 atım/dk, ateĢ: 37,5°C idi. Ense sertliği yok, 
nörolojik muayenesinde sol üst ve alt ekstremitede yüzeyel duyu algılamada azalma dıĢında 
bir bulgusu yoktu. Beyin bilgisayarlı tomografisi normal olarak değerlendirildi. SVH ön tanısı 
ile difüzyon MRG planlanan hastanın çekilen EKG‟sinde aritmik ve V1-6 ST elevasyonu 

olduğu tespit edildi. Tam kan, biyokimya değerleri normal hastanın CK-MB değeri 131,4, 
troponin değeri 25 ng/dl çıktı. Hasta miyokard enfarktüsü düĢünüldü ve kardiyoloji kliniğine 
konsulte edilerek koroner anjiografi yapılmak üzere koroner yoğun bakıma sevk edildi. 
Sonuç: Acil serviste MĠ akut tıbbi baĢvurular içinde mortalitesi yüksek olan klinik durumdur. 
Her zaman farklı prezantasyonlarda karĢımıza çıkabilmektedir. Kesin ve doğru tanı çok 
önemlidir. ġüphelenilen ve klinik açısından risk teĢkil eden, özgeçmiĢinde sigara kullanım 
öyküsü olan bizim olgumuzda olduğu gibi her hastadan EKG ve kardiyak markerlerin istemi 
acil servisde hayat kurtarıcı olabileceğini unutmamalıyız. 
  

Anahtar Kelimeler: Acil Servis, Miyokard Enfarktüsü, kardiyak belirteçler 
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[PB-N07] 

Elektrik Çarpması ve Yüksekten Düşme: Bir Olgu Sunumu 

  

Mustafa Ġçer, Yılmaz Zengin, Recep Dursun, Ercan Gündüz, Enver Özçete 

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Diyarbakır 
  

GiriĢ:  
Elektrik çarpması, yüksek morbidite ve mortalite ile seyreden bir travma türüdür. Elektrik 
akımı canlı dokular üzerinden geçerek birçok sistemi etkiler. Meydana gelen hasar termal 
etkiye veya elektriğin doğrudan etkisine bağlı geliĢir. Vücutta oluĢan hasar, elektrik akımının 
Ģiddeti, vücut direnci, vücuttan geçiĢ yolu ve akım kaynağı ile temas süresine göre değiĢik 
derecelerde olmaktadır. Elektrik yaralanmaları yüksek voltajlı (>1000 V), düĢük voltajlı 
(<1000 V), yıldırım çarpması ve ark yanıkları olarak sınıflandırılmaktadır. Yüksek voltajlı 
elektrik yaralanmalarında ek olarak eĢlik eden yüksekten düĢme gibi sekonder nedenlere bağlı 
organ yaralanmaları da oluĢabilmektedir.Biz bu çalıĢmamızda elektrik çarpmasına bağlı 
geliĢen bir yüksekten düĢme olgusunu sunacağız. 
Olgu:  

Acil servise elektrik çarpması Ģikayeti ile getirilen 7 yaĢında erkek hastanın anamnezinde 4 
saat önce yüksek voltajlı elektrik çarpmasına bağlı 7 m yükseklikteki evin çatısından düĢtüğü 
öğrenildi. Fizik muayenesinde genel durumu kötü, Ģuuru konfüze, pupiller izokorik, kan 
basıncı 120/70mmHg, GKS:13 idi. Hastanın sırtında sol lateralde 1 cm çapında elektrik giriĢ 
deliği mevcuttu. Göğüs ön yüzde ve sırtta ikinci ve üçüncü dereceden oluĢan toplam %15 
yanığı mevcuttu. Diğer sistem muayenelerinde özellik yoktu. Radyolojik incelemesinde 
beyinde subaraknoid kanama ve sol akciğerde kontüzyon mevcuttu(Resim 1). Hastada tam 
kan, biyokimya çalıĢıldı. Beyaz küre 25 K/UL, aspartat aminotransferaz 348 U/L, alanin 

aminotransferaz 218 U/L, laktik dehidrogenaz 958 U/L, kreatinin kinaz 2900 U/L idi.Hasta 

elektrik çarpması, yanık, beyinde subaraknoid kanama ve kontüzyon tanıları ile yoğun bakıma 
yatırıldı. 
Sonuç:  
Yüksek voltajlı elektrik çarpması ile birlikte yüksekten düĢme geliĢen olgularda elektrik 
çarpmasına bağlı ciddi komplikasyonlar ile beraber yüksekten düĢmeye bağlı organ 
yaralanmaları oluĢabileceğinden acil hekimlerinin bu olgularda daha dikkatli olması gerekir. 
  

Anahtar Kelimeler: Elektrik çarpması, yüksekten düĢme, yüksek voltaj 
 

 
Resim 1 

 
PA akciğer grafisinde solda kontüzyon ve beyin tomografisinde subaraknoid kanama 

 



 

9. Türkiye A il Tıp Ko gresi -6 Eki   Eskişehir    
 

533 

 

[PB-N08] 

Fornier Gangreni 

  

Zeynep Özkök, Mehmet Ayrancı, Aykut Yüksel, Fatma Sarı Doğan, Cihan Büyüksütçü 

Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim AraĢtırma Hastanesi Acil Tıp Anabilim Dalı Ġstanbul 
  

GiriĢ:  
Olgu:  

Sonuç: 73 yaĢında bayan hasta bilinen hastalik öyküsü ve ilaç kullanim öyküsü yok.3 gündür 
sağ kasığında kızarıklık ve dünden beri ĢiĢlik Ģikayeti ile basvurdu.Gelisinde tansiyon 110/70 

ates37.6 gks15 nabiz 78 nörolojik muayene doğal solunum sesleri doğal batin rahat genital 
muayene dogal sağ kasıkta 10*10 ekimoz ve ortasında çizgi tarzinda morluk 
mevcuttu.MüĢadeye alınıp tetkikler istendi.Lezyon sınırları çizildi Ön tanda fornier gangreni 
düĢünüldü Kontrol fizik muayenesinde lezyonun büyüdüğü ve lezyonda nekrotik akıntı 
gozlendi.Hasta intaniye, genel cerrahi ve ortapediye konsulte edildi.ilk doz antibiyotik acilde 

yapıldı. Genel cerrahı servisine yatırıldı. Drenajı yapılan hasta takiplerinde stabil seyretmis ve 
taburcu edilmiĢtir. 
  

Anahtar Kelimeler: fornier, gangreni, drenaj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. Türkiye A il Tıp Ko gresi -6 Eki   Eskişehir    
 

534 

 

[PB-N09] 

Bir iş kazası vakası: Xylazin maruziyeti 
  

Gülhan CoĢkun, Ayfer KeleĢ, Ahmet Demircan, Sema Ünal 
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Ankara 

  

GiriĢ: Xylazin veteriner hekimlikte sedatif, hipnotik, analjezik, kas gevĢetici ve anestezik 
premedikasyon ilacı olarak kullanılan bir tiazin türevidir. Güçlü bir alfa-2- adrenerjik reseptör 
agonistidir ve etkilerini bu reseptörleri uyararak gösterir. Sedatif etki enjeksiyondan 15 dakika 
sonra baĢlar ve 1-2 saat devam eder. Analjezik etki süresi 15-30 dakikadır. 
Olgu: 48 yaĢında erkek hasta, belediyede çalıĢıyor. Sahipsiz hayvanları barınaklara toplama 
görevi olan belediye iĢçisi, hayvanı sakinleĢtirmek için attığı iğnenin (Xylazin enjektör) 
duvara çarpıp vücuduna çarpması sonucu acil servise getirildi. BaĢvurduğunda AteĢ:36.4 ºC, 
Nb:58/dk, TA:130/85 mmHg, SS:20/dk, SO2:99% bulundu. ÖzgeçmiĢ ve soygeçmiĢinde bir 
özellik yoktu. Kafa travma öyküsü yoktu. Fizik muayenesinde GKS:13 (E3, M6, V4), bilinç 
uykuya meyilli, pupiller izokorik (3mm/3mm), ıĢık refleksi +/+, motor duyu defisiti yoktu. 
Serebeller testler becerikli, derin tendon refleksleri dört ekstremitede eĢit ve normoaktifti. Sol 

ön 3. interkostal aralık seviyesinde 3*3cm lik abrazyon mevcuttu. EKG: sinüs bradikardisi 
58/dk. Hasta monitorize ve oksijenize edildi. Destek tedavi uygulandı. Takibinde vitalleri 
stabil seyretti. Hipotansiyonu ve bradikardisi olmadı. 3 saat sonra GKS:15, koopere ve 
oryante idi. Motor ve duyu defisiti yoktu. Hasta 4. saatinde kendi isteğiyle acil servisten 
ayrıldı.  
Sonuç: Veteriner hekimlikte ve belediyecilikte sık kullanılan xylazine iĢ kazası sonucu ile 
insanlar maruz kalabilirler. Bu tür ilaçların yan etkilerinin veteriner hekimler kadar biz acil 
hekimleri tarafından da bilinmesi gerekmektedir. 
  

Anahtar Kelimeler: ĠĢ kazası, Xylazin, Anestezi 
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[PB-N10] 

Wolf Parkinson White 

  

Ġsmet Parlak, Zeki Doğan, Neslihan Siliv, Kadriye Ela Oğuz, Feyza Kurt, Bahadır Çağlar 
Bozyaka Eğitim AraĢtırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Ġzmir 
  

GiriĢ: WPW sendromu, atriyoventrikülo-nodal reentrant taĢikardiden sonra ikinci en sık 
görülen paroksismal supraventriküler taĢikardi nedenidir. TaĢikardi atakları çocuklukta 
baĢlayabilir. BaĢ dönmesi, presenkop ve senkopa neden olabilir. WPW sendromu olan 
hastaların ani kardiyak ölüm riski %0,15 olarak bildirilmekte olup sıklıkla ventriküler 
fibrilasyona dejenere olan hızlı ventrikül yanıtlı atrial fibrilasyona bağlı olarak meydana 
gelmektedir. Bu yüzden hızlıca tanı konup tedavi baĢlanmalıdır.  
 

Olgu: 23 yaĢında erkek hasta acil servise saat 01:50 de 15 dk önce baĢlayan çarpıntı Ģikayeti 
ile ayaktan baĢvurdu. Daha önce bilinen herhangi bir hastalığı ve ilaç kullanımı olmayan 
hastanın vital bulgularında TA:120/70mmHg, nabız: 210/dk, ateĢ: 36.8 C, SS:16/dk idi. 
Çekilen ilk EKG‟si geniĢ QRS‟li taĢikardi ile (ġekil 1) uyumluydu. Hastanın monitorizasyonu 
yapıldığında ritmin normale döndüğü görüldü (ġekil 2). Hastanın ilk EKG‟sinde delta 
dalgalarının saptanması üzerine hasta Wolf Parkinson White tanısı ile takip ve tedavi edildi. 
Ġzlemde herhangi bir sorunu olmayan hasta kardiyoloji konsultasyonu sonucunda koroner 
yoğun bakıma yatırıldı. Koroner yoğun bakımdaki izleminde de sorunu olmayan hasta ileri 
tetkik ve tedavi (EPS, gerekirse ablasyon) amaçlı dıĢ merkeze sevk edildi. 
 

Sonuç: TaĢikardi, tüm hastalarda önemli bir semptom olup hızlıca Ekg ile doğrulanıp, 
hastanın monitorizasyonu sağlanmalıdır. WPW sendromu önemli bir taĢikardi nedenidir ve 
tanısı hastanın anamnezi, aile öyküsü ve ekg ile konulur. Ani kardiyak ölümün nadir bir 
nedeni olsa da her zaman hekimin aklında tutması gereken bir sendromdur. 
  

Anahtar Kelimeler: TaĢikardi, Wolf Parkinson White, Delta Dalgası 
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EKG 2 
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[PB-N11] 

Desendan Nekrotizan Mediastinit 

  

Salim Kemal Tuncer, Cengiz Kaya, Ümit Kaldırım, Özgür Sezer 
Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Ankara 

  

GiriĢ: Desendan mediastinit, baĢ ve boyun bölgesi enfeksiyonlarının yayılımı ile oluĢan 
mediasten enfeksiyonudur. Nadir olarak görülür ve yüksek mortaliteye sahiptir. BaĢ ve boyun 
bölgesi enfeksiyonlarının semptomlarına ek olarak göğüs ağrısı, dispne, kuru öksürük gibi 
genel semptomlarla kendini gösterir. Kendine özgü semptomlarının olmayıĢı ve nadir 
görülmesi sebebi ile gözden kaçabilmektedir. Bu olgu sunumunda, tonsillite sekonder geliĢen 
desendan nekrotizan mediastinit ele alındı. 
Olgu: 26 yaĢında erkek olgu acil servise iki gündür devam eden boğaz ağrısı, kuru öksürük, 
retrosternal göğüs ağrısı Ģikayetleri ile baĢvurdu. ÖzgeçmiĢinde önem arzeden bir bilgi yoktu. 
Muayenesinde orofarenks hiperemik, tonsiller hipertrofik olarak gözlendi. AteĢ 38ºC, nabız 
104 vuru/dk, arteriyel kan basıncı 115/75 mmHg olarak ölçüldü. PA akciğer grafisi normal 
olarak yorumlandı. Akut tonsillit olarak değerlendirilerek tedaviye baĢlandı. Ertesi gün aynı 
Ģikayetlerle tekrar baĢvuran olguda ateĢ: 38ºC, Beyaz küre: 26.100/mm³, sedim:35 idi. 
Kontrastsız toraks BT görüntülemede sağ paratrakeal alanda kısa aks çapı 13 mm olan lenf 
nodu izlendi. Kardiyotorasik oran normal olarak değerlendirildi. Enfektif 
endokardit/perikardit açısından kardiyoloji konsültasyonu alındı. Konsültasyon neticesinde 
akut kardiyak patoloji düĢünülmedi. Mevcut tedavisinin devamı önerildi. Üç gün sonra tekrar 
baĢvuran olguda ateĢ:38ºC, Beyaz küre: 16.400/mm³ idi. PA akciğer grafisine göre 
mediastende geniĢleme olduğu düĢünüldü. Alınan kontrastlı toraks BT görüntülemesi 
mediastinitle uyumlu olarak değerlendirildi. Mediastinit sebebi olarak özefagus 
perforasyonunun ekartasyonu için çekilen özefagografide kontrast madde kaçağı olmadığı 
gözlendi. Olgu orofaringeal bölgenin enfeksiyonuna sekonder geliĢen desendan nekrotizan 
mediastinit olarak değerlendirilerek cerrahi debridman amacıyla yatırıldı. 
Sonuç: Desendan nekrotizan mediastinit nadir görülmekle birlikte hayatı tehdit eden bir 
enfeksiyondur. Mortalite %20 ile %50 arasındadır. Erken tanının mortaliteyi azaltmadaki 
önemi büyüktür. Tanı koymada kontrastlı toraks BT görüntülemesinin önemli bir yeri vardır. 
Erken tanı için baĢ-boyun bölgesi enfeksiyonlarında tedavi verilmesine rağmen gerilemeyen 
semptomların varlığında desendan nekrotizan mediastinit akla getirilmeli ve kontrastlı toraks 
BT görüntülemesinden yararlanılmalıdır. 
  

Anahtar Kelimeler: Desendan Nekrotizan Mediastinit, Kontrastlı toraks BT, göğüs ağrısı, 
dispne, kuru öksürük 
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[PB-N12] 

Warfarinin nadir bir komplikasyonu; Psoas kası hematomu 

  

Yunsur Çevik, Harun Aydın, Eda Hocaoğlu, Tuba ġafak 

Keçiören Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Ankara 

  

GiriĢ: Warfarin oldukça yaygın kullanılan ve doz aralığı oldukça dar bir ilaçtır. Kanama 
warfarinin en önemli yan etkisidir. Gastrointestinal, genitoüriner, hematolojik ve santral sinir 
sistemi baĢta olmak üzere hemen her sistemi ilgilendiren kanamalar görülebilmektedir. 
Kanama riski, antikoagülan miktarı ve hasta duyarlılığını da içeren çok sayıda değiĢkene 
bağlıdır. Warfarine bağlı nadir bir komplikasyon olarak psoas kası hematomu geliĢen bir 
hastayı sunuyoruz. 

 

Olgu: Elli yedi yaĢında erkek hasta, iki günden beri devam eden sol alt karın ve sol böğür 
ağrısı Ģikayetiyle acil servise baĢvurdu. Hikayesinde iki sene önce derin ven trombozu tanısı 
aldığı ve bu nedenle warfarin (Coumadin®) kullandığı ve bir hafta önce INR yüksek olması 
nedeni ile sonlandırılarak Enoksaparin (clexan®) kullanımına geçildiği öğrenildi. Hastanın 
kan basıncı 93/55 mmHg, kalp hızı 100/dakika, vücut ısısı 36.3 0C, SpO2: % 98 idi. Yapılan 
fizik muayenesinde batın sol üst ve alt kadranda hassasiyet dıĢında baĢka patolojik bulgu 
yoktu. Laboratuar değerlendirmesinde Hb: 9.3 g/dL, WBC: 20.000, INR: 5.04 olarak 
saptandı. Diğer parametreler normal değerlerdeydi. Hastanın intravenöz kontrastlı çekilen tüm 
abdomen tomografisinde sol psoas kası içerisine 56x32x91 mm boyutlarında, kanama ile 
uyumlu olabilecek görünüm (Ģekil 1) saptandı. Hastaneye yatıĢ yapılarak medikal olarak 
tedavi edilen hasta beĢ gün sonra Ģifa ile taburcu edildi 
 

Sonuç: Warfarin kullanan hastalar acil servise hemen her sistemi ilgilendiren kanama 

Ģikayetiyle baĢvurabilmektedir. Bu nedenle bu hastaların düzenli olarak kontrolleri önemlidir. 
Ayrıca warfarin kullanan ve karın ağrısı ile baĢvuran hastalarda nadir bir komplikasyon olarak 
psoas kası hematomu da akılda bulundurulmalıdır. 
  

Anahtar Kelimeler: Acil servis, Psoas kası hematomu, Warfarin 
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Resim-1 

 
intravenöz kontrastlı abdomen tomografisinde psoas kası içinde hematoma ait görünüm (ok 
işareti) 
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[PB-N13] 

Clay Shoveler' s Fraktürü 

  

Murat Ongar, Muhittin Serkan Yılmaz, Uğur Bal, Burak Demirci, Selim Ġnan, Cihat Yel 
Ankara Numune Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Acil Tıp, ANKARA 

  

Giriş: Servikal ve torakal vertebraların spinöz uzantılarının izole kırıklarına Clay Shoveler's 
fraktürü (kum atıcısı kırığı) ismi verilmektedir. Vakamızda da 20 yaĢında erkek hasta ağır bir 
çuvalı kaldırdıktan sonra C7 vertebra spinöz uzantısında fraktür raporlanmıĢtır.  
Olgu:Hasta acil servise boyun ağrısı Ģikayeti ile baĢvuruyor. Hastanın anamnezinde ağrısının 
acil servise baĢvurusundan bir gün öncesinde yaklaĢık 30 kg‟ lık çimento torbasını yerden 
kucaklayarak kaldırma sonrası aniden baĢladığını ifade ediyor. Hastanın vital bulguları: 
TA:128/74 mmHg, SaO2: %98, ateĢ: 36,4˚C, nabız: 70. Hastanın fizik muayenesinde C7-T1 

vertebra seviyesinde palpasyonla ciddi hassasiyeti mevcuttu. Bilinç açık, oryante ve koopere. 
Pupiller izokorik, dir++/idir++. Tüm alt ve üst ekstremitelerinde motor kuvvet 5/5, duyu 
defisiti saptanmadı.. Diğer tüm fizik muayeneleri doğaldı. Hastanın direkt grafileri istendi. 

Direkt grafisinde C7 vertebranın spinöz uzantısında fraktür izlendi. (Resim-1) (Resim-2). 

Hastaya bilgisayarlı servikal tomografi çekildi ve tomografisinde C7 vertebra spinöz 
uzantısında fraktür dıĢında doğaldı. Hasta nöroĢirürji kliniğine konsülte edildi. Hastaya 

servikal MRG planlandı. 4-5 hafta philadelphia boyunlukla servikal stabilizasyon önerisi ve 
nsai reçete edilerek taburcu edildi 
Sonuç:Clay shoveler‟ s fraktürü ciddi ağrısı olmasına rağmen stabil fraktürler sınıfındadır. 
Servikal bölgenin travmasından ziyade zorlayıcı mekanizmalarla kas ve tendonlarının aĢırı 
streslerine bağlı olarak oluĢmaktadır. Fraktürü tanımlamak için anamnez ve fizik muayene ile 
Ģüphelenip 2 yönlü servikal grafi görünülemesi yeterli olmaktadır. Diğer yapıların 
hasarlanmasını tespit etmek için daha ileri tetkikler gereklidir. Acil servise travma olmadan 
gerçekleĢen bu durum için grafi görmekten imtina edebiliriz. Fakat morbiditesi yüksek 
olabilen ve ciddi ağrı çeken bu hastalar için ileri tetkiklerin planlanıp uygun tedavinin 

baĢlanması önemlidir 
  

Anahtar Kelimeler: Clay shoveler's fraktürü, kum atıcısı kırığı, acil servis 
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resim-1 
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[PB-N14] 

Bir Üniversite Acil Servisine Karın Ağrısı ile Başvuran Hastaların Değerlendirilmesi 
  

Ramazan Oğuz ġahin1, Salih Erpulat ÖziĢ3, Tolga Akbıyık1
, Miyase Hakbilen

1
, Arzu Pampal

2
 

1Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis Ana Bilim Dalı 
2Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahi Ana Bilim Dalı 
3Ufuk Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı 
  

Amaç: Karın ağrısı en sık acil servis baĢvuru nedenleri arasında. BaĢvurular basit nedenlere 
bağlı olabileceği gibi mortal sonuçlanacak nedenlerlede olabiliyor.Biz ufuk üniversitesi acil 
servisine 6 aylık zaman diliminde baĢvuran karın ağrılı hastaların değerlendirilmesini 
amaçladık  
Gereç-Yöntem: 2013 ocak-haziran ayları arasında ufuk unıversıtesı Dr.rıdvan ege hastanesine 
baĢvuran, gebe olmayan, non-travmatik, karın ağrılı 1351 hastanın wbc, hgb,nötrofil yüzdesi, 
tit,sedim, crp sonuçlarıyla değerlendirilmesi 
Bulgular: ÇalıĢmada 1351 hasta değerlendirildi, 798 kadın ( %59) 553 erkekdi (%41). 
hastaların 281 (%20,7) diyare, 384'ü gastrit-peptik ulcus ( %28,4),144 renal kolik ( %10,6) 68 

üriner enfeksiyon ( % 5,03), 14 kolelitizazis (0,1), 16 kolesistit (% 1,18), 9 apendist (0,06) 2 
gebelik (0,01), 3 pankreatit (0,002),1 divertükilt (0,001), 1 kolon tm (0,001), 428 (%31,6) non 
spesifik karın ağrısıydı. 
Sonuç: Karın ağrısı acil servise sık bir baĢvuru nedenidir. Sıklıkla non spesifik ve hayati 
olmayan nedenlerle olsada hospitalizasyon ve cerrahi gereksinimi açısından en önemli 
etyolojileri içeren semptomlardan biridir. 
  

Anahtar Kelimeler: karın, ağrı, etyoloji 
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[PB-N15] 

Künt travmaya bağlı özefagus yaralanması; bir olgu sunumu ve olası tanısal tetkiklerin 
değerlendirilmesi 
  

NeĢe Çolak Oray
1
, Semra Sivrikaya

1
, Basak Bayram

1
, Tufan Egeli

2
, Oguz Dicle

3
 

1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Ġzmir 
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Ġzmir 
3Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Ġzmir 
  

GiriĢ:  
Künt travmaya bağlı özefagus perforasyonu nadir görülen bir toraks acilidir. Acil servise 
yüksekten düĢme nedeniyle baĢvuran hastada, oral kontrast içirilerek çekilen Toraks BT‟de 
tespit ettiğimiz özefagus perforasyonunu sunarak, çoklu travma hastasında özefagus 
perforasyonu tanısı koymada alternatif tanı yöntemlerini tartıĢmayı amaçladık. 
Olgu:  

33y, bayan hasta intihar amaçlı ikinci kattan atlama nedeniyle acil servise getirildi. GeliĢte 
genel durumu iyi, GKS: E4M6V4, kan basıncı: 104/65mmHg, nabız:124/dk, solunum 
sayısı:28/dk, Oksijen satürasyonu:%99 idi. Torakal 3-4 hizasında sol paravertebral alanda 
hassasiyet dıĢında yakınması yoktu. Akciğer grafisinde Ģüpheli pnönomediastinum görüntüsü 
nedeniyle çekilen Toraks BT‟de bilateral minimal pnömotoraks, pnömomediastinum, 
pnömoperikardiyum mevcuttu. Yatak baĢı EKO‟su normaldi. Travma tahtasında yatar 
pozisyonda kontrast madde içirilerek, yutma anında çekilen Toraks BT‟de karina inferior 
bölgesinde özefagustan kontrast kaçıĢı görüldü. Hasta özefagus ruptürü tanısıyla genel cerrahi 
servisine yatırıldı. Oral alımı kesilerek, iv antibiyoterapiyle konservatif izlendi. 
Endoskopisinde posterior hipofarinksde muhtemel perfore alan gözlendi. Tekrar yoğun 
kontrast madde ile özofagografi yapıldı, kontrast kaçıĢı gözlenmedi. Fiberoptik 
bronkoskopide trakea veya bronĢ düzeyinde perforasyon saptanmadı. Ġzlem boyunca ek 
semptomu olmayan hasta, yatıĢının 5. gününde kendi isteği ile hastaneden ayrıldı. 
Sonuç:  
Özefagus ruptürü tanısı kontrastlı özefagografi, akciğer grafisi, toraks BT yada üst 
gastroinestinal sistem endoskopisi ile konulmaktadır. Stabil hastalarda kontrastlı özefagografi 
çekilmesi önerilmektedir. Çoklu travma hastaları erken dönemde travma tahtasında ve yatarak 
izlendiği için kontrastlı özefagografi iyi bir seçenek değildir. Akciğer grafisi, özefagus ruptürü 
için sensitivitesi yüksek ancak spesifitesi düĢük bir tetkiktir. Gastrointestinal sistem 
endoskopisi ise birçok acil serviste bulunmamaktadır. Hastamızda farklı olarak non iyonik 

kontrast madde içirilerek yutma anında Toraks BT görüntüleme yapıldı. Kontrast kaçıĢı 
gözlenerek özefagus perforasyonu tanısı koyuldu. 
  

Anahtar Kelimeler: özefagus perforasyonu, kontrastlı toraks tomografisi, künt travma 
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[PB-N16] 

Nadir Görülen Bir Endokrinolojik Acil: Ketotik Hipoglisemi 
  

Ali Attila Aydın1, Cemile Aydın2
, Murtaza Kaya

1
 

1Gülhane Askeri Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Ankara 
2Numune Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Ġç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Ankara 

  

GiriĢ: Ketotik hipoglisemi çocukluk çağının sık görülen bir hipoglisemi formudur. Hastalar 
açlık hipoglisemisi ile baĢvurur fakat hormonal ve metabolik profilleri normaldir. „‟ UzamıĢ 
Açlık ‟‟ ve „‟ Ġdiopatik Hipoglisemi ‟‟ diye de adlandırılır. 18 ay - 5 yaĢ arasında sık 
görülürken 8-9 yaĢlara doğru spontan remisyona uğrar. Patogenezi tam olarak 
anlaĢılamamıĢtır. Glukoneogenetik süreçteki problemler ile iliĢkili bulunmuĢtur. Kas 
dokusundan aminoasitlerin ve diğer substratların elde edilmesi azaldığında yada 
mobilizasyonu bozulduğunda ketotik hipogliseminin ortaya çıktığı düĢünülmektedir. 
Hipoglisemi semptom ve bulguları çoğu kez atlanır çünkü gastrointestinal disfonksiyonlar, 
migren, psikiyatrik ve nörolojik bozukluklar hipoglisemiyi taklit edebilir. 
Olgu: 24 yaĢında bayan hasta, yaklaĢık 14 saatten beri 8-10 kez bulantı kusma Ģikayetinin 
olduğunu ve Ģikayetinin giderek artması üzerine Acil Servis‟e baĢvurduğunu ifade etti. 1,5 
yaĢında ketotik hipoglisemi tanısı aldığı, 18 yaĢına kadar takipte olduğu bilinmektedir. Fizik 
incelemede; genel durumu iyi, Ģuuru açık,oryantasyon ve kooperasyon tamdı. Dil kuru, turgor 
ve tonus azalmıĢtı. Diğer fizik incelemeleri doğaldı. Laboratuvar tetkiklerinde; kan gazında 
PH: 7.25, Bikarbonat: 12.5 mmol/l, Laktat: 6.83 mmol/l, tam idrar tetkikinde keton ++ pozitif 

ve kapiller glisemi seviyesi 46 mg/dl olarak ölçüldü. Dekstroz tedavisi baĢlanan hasta, klinik 
durumu takibi açısından Endokrinoloji Kliniği‟ne yatırıldı. 2000 cc kadar mayi verilen 
hastanın yaklaĢık 3 saat sonra tüm Ģikayetleri gerilediği, kontrol laboratuvar değerlerinin 
normale döndüğü tespit edildi. 
Sonuç: Hipoglisemi endokrinolojik bir acildir. Tedavisi zamanında yapılmadığı zaman 
nörolojik sekellere ve hayatı tehdit eden durumlara yol açabilir. Ketotik hipogliseminin 
çocukluk çağında spontan remisyona uğradığı bilinirken, uzamıĢ açlık ve sıvı kaybına bağlı 
olarak eriĢkin zamanda da tekrar edebilir. Bu hastalara geniĢ kapsamlı hormonal ve metabolik 
testler yapmak gereksizdir. Ketotik hipoglisemi tanısı koyduğumuz hastaların uygun sıvı 
resüstasyonu ile tedavi edebileceği ve klinik takibi açısından Endokrinoloji Kliniği‟ne refere 

etmemiz gerektiği akılda tutulmalıdır. 
  

Anahtar Kelimeler: ketotik, hipoglisemi, endokrinolojik, acil 
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[PB-N17] 

Plevral Aralığa Takılan Subclavian Katater 

  

Mustafa ġahan1, Ali KarakuĢ1, Koca ÇalıĢkan1, Veyis TaĢın1, Mustafa Yılmaz2
, Fatih Nazmi 

Yaman
2, Gökmen Tanbay2

 
1Mustafa Kemal Üniversitesi Acil Tıp A.D. / HATAY 
2Necip Fazıl ġehir Hasatanasi Acil Servis/ KAHRAMANMARAġ 

  

GiriĢ: Santral venöz kateter (SVK) uygulamasını Acil Servislerde hızlı serum, kan ve kan 
ürünleri vermek, acil diyaliz gibi gereksinimler için kullanırız. Ancak lokal hematomdan 
tutun, malpozisyon, hemotoraks, pnömotoraks, hidrotoraks, mediastinit, kardiyak tamponad 
ve perforasyon gibi letal komplikasyonlar oluĢabilir. 
Olgu: 16 yaĢında bayan hasta, Suriyede bomba patlaması sonucu yaralanmıĢ. Suriyede ilk 
müdahalesi yapılıp sınırdıĢına, oradanda 112 ambulansı ile hastanemiz Acil Servisine 
getirildi. Hastanın genel durumu kötü, Ģuur konfuze, Ta: 80/60, N: 76/dk, Sao2: %80 idi. 
Akciğer sesleri sağ tarafta dinlemekle azalmıĢ. kalp sesleri ritmik, ek ses ve üfürüm yoktu. 
Batında yaygın hassasiyet defans ve rebound vardı. Frontal bölgede sütüre edilmiĢ scalp 
yarası vardı. Sırt bölgesinde orta hattan baĢlayan sacruma kadar uzanan cilt-ciltaltı-kas 

dokusunu içeren geniĢ çaplı defektif doku yarası vardı. Sol bacak ön ve arka yüzde yaygın 
defektli cilt yanıkları mevcut. Hastaya Suriyede sağ subklavian kateter açılmıĢ. 
Toraks BT‟de Sağ akciğer total kollabe idi, hemotoraks vardı ve mediastene shift yapmıĢtı. 
Hastanın sağ subklavian kataterin sağ akciğer plevra yaprakları arasında olduğu görüldü.  
Batın BT‟de Sağ böbrek inferior ve posteriorunda laserasyon vardı ve perirenal mayi görüldü. 
Sacrumda S1-S2‟de defektif multipl fraktür hattı izlendi. Rektum perforasyonu ve rektum 
içinde yabancı cisimler izlendi. L4 ve L5‟te transvers proçeslerde fraktür vardı. L4‟ten S2‟ye 
kadar spinal kanal içinde dansite artıĢı ( hemoraji ile uyumlu), karaciğer ve dalak normal idi. 
Hastaya Acilde Serviste sağ göğüs tüpü takıldı. Toraks tüpünden 200 cc‟ye yakın seröz serum 
mayisi geldi. Hastanın Toraks BT‟sinde sağ subklavian kataterin sağ akciğer plevra yaprakları 
arasında görüldüğü için subklavian katateri çıkarılan hasta yoğun bakıma yatırılıp 
ameliyathaneye gönderildi. 
Sonuç: SVK tecrübeli ve dikkatli ellerde, güvenle uygulanabilecek küçük cerrahi giriĢimdir. 
Ancak savaĢ Ģartlarında bu tarz önemli komplikasyonların oluĢabilecek olması 
hesaplanmalıdır. GiriĢim sonrası, kateter lokalizasyonu ve oluĢabilecek komplikasyonlar 
kontrol edilmelidir. ĠĢlem sonu kontrol PA Akciğer grafisi çekilmelidir. BaĢka merkezde 
takılmıĢ kataterler komplikasyon açısından muhakkak kontrol edilmelidir. 
  

Anahtar Kelimeler: Hidrotoraks, Subclavian katater, Plevral aralık 
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[PB-N18] 

Keneyle Gelen Anjioödem 

  

Nihat Danlı1
, Aynur Yurtseven

1, Sinan Yıldırım2, Mehtap Kaynakçı Bayram3
 

1Aynur Yurtseven,Nihat Danlı, Sincan Nafiz Körez Devlet Hastanesi, Acil Servis, 
2Sinan Yıldırım, Ağrı Devlet Hastanesi, Acil Servis 
3Mehtap Kaynakçı Bayram,Bitlis Devlet Hastanesi, Acil Servis 

  

GiriĢ: Hayvanlarda yaĢayan keneler hem konakçı olarak yaĢadıkları hayvanlarda hem de 
insanlarda lokal ve sistemik hastalıklara neden olabilirler.Ġnsanlara kenenin ısırması sonucu 
sekresyonları ile geçen mikroorganizmalar, sistemik enfeksiyonlar yapabileceği gibi, ısırma 
yerindeki tahriĢe bağlı olarak geliĢen zeminde çoğalan mikroorganizmalar lokal cilt ve 
yumuĢak doku enfeksiyonlarına neden olabilir. Yani kene ısırıkları,asemptomatik 
seyredebileceği gibi kırım kongo kanamalı ateĢi (KKKA), lyme hastalığı,tularemi, kayalık 
dağlar ateĢi,kolorado kene humması gibi sistemik bulgular veya apse ve lenfadenopati gibi 
lokal bulgularla seyredebilir.Burada acil servislere sık olarak baĢvurusu yapılan kene 
ısırıklarında bazen aĢırı duyarlılık reaksiyonu olarak karĢımıza anjioödemle de baĢvuran 
olgumuzu sunduk. 

Olgu: 56 yaĢında bayan hasta, bacağına kene yapıĢması Ģikayeti ile acil servisimize 
baĢvurdu.Kene uygun koĢullarda alındıktan sonra kan tahlili verilmek üzere acil gözleme 
alınan hastanın yaklaĢık 3 saat sonra vücudunda kaĢıntı, göz çevresinde yaygın ĢiĢlik 
oluĢtu.ÖzgeçmiĢinde herhangi bir alerjik öyküsü ve baĢka hastalık öyküsü yoktu.Fizik 
muayenesinde kalp ritmik, ek ses yok,solunum sesi doğal, hafif uvula ödemi ve göz 
çevresinde anjioödeme bağlı ĢiĢme dıĢında bulgusu yoktu.Hastaya oksijen tedavisi ile birlikte 
200 mg prednol aralıklı iki doz olarak ı.v. puĢe,ranitidin 25 mg (ulcran ampul), feniramin 
meleat 45.5mg /2 ml (avil ampul), 500 cc serum fizyolojık ile beraber ı.v. yavaĢ infüzyon 
Ģeklinde verildi.Vital değerleri sık sık kontrol edilen hastanın takiplerinde ek bir sorun 
yaĢanmaması ve semptomların gerilemesi üzerine 8 saat gözlem sonrası taburcu edildi. 
Sonuç: Keneler ilk olarak cilt bütünlüğünü bozarak insanlarda lokal veya sistemik enfeksiyon 

geliĢmesine neden olurlar. Son zamanlarda kene ısırması sonucu oluĢabilen ölümcül sistemik 
hastalık nedeni ile kene ısırmasına bağlı lokal enfeksiyonlar gözden 
kaçabilmektedir.Özelliklle son yıllarda baĢvurusu artan kene vakalarının acil serviste kene 
çıkarıldıktan sonra alerjik reaksiyonlara karĢı bir süre takip edilmesinin önemini bu olguda 
olduğu gibi bilmemiz gerekir. 
  

Anahtar Kelimeler: Kene ısırması, anjıoödem, alerjik reaksiyon 
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[PB-N19] 

Künt Göğüs Travması Sonucu Gelişen Trakea Rüptürü: Olgu sunumu 

  

Hasan Kara, Ahmet Ak, AyĢegül Bayır, Necmettin Tüfekçi, Murat Akıncı, Demet Acar 
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD 

  

GiriĢ: Trakea ve bronĢ yaralanmaları genellikle trafik kazaları veya yüksekten düĢme 
sonucunda oluĢan hayatı tehdit edici ciddi travmalardır. En yaygın nedeni motorlu araç 
kazalarıdır. TrakeobronĢial yaralanmalar genellikle künt göğüs travmaları sonucunda %1-2 

sıklıkta meydana gelmektedir. Bu hastaların mortalite oranı yaklaĢık %30 olup ölümlerin 
çoğu ilk saatlerde görülmektedir.  

Olgu: 25 yaĢındaki olgumuz araç içi trafik kazası bağlı künt boyun ve toraks travması sonrası 
ses kısıklığı ve boyun bölgesinde ĢiĢlik Ģikayetleri ile baĢvurdu. Hastanın yapılan fizik 
muayenesinde TA:118/75 mmHg, Nabız:76/dk, Solunum Sayısı:18/dk, sO2:%84 idi. Hastanın 
palpasyon ile boyun ön yüzünde cilt altı amfizem mevcuttu. Hastanın çekilen boyun 
tomografisinde 7. servikal vertebra ve 1. torakal vertebra düzeyinde trakeal perforasyon 
izlendi. Hastaya yapılan bronkoskopide vokal kordlardan yaklaĢık 1-2 cm distalde solda saat 

9-11 hizasında granülasyon dokusu ve üzeri örtülü perforasyon noktası görüldü. Bu noktadan 
hava kaçağının olmadığı gözlendi ve cerrahi tedavi düĢünülmedi. Hasta takip ve tedavi amaçlı 
göğüs cerrahi servisine yatırıldı.  
Sonuç: TrakeobronĢial yaralanmalar hayatı tehdit eden ciddi yaralanmalardır. TrakeobronĢial 
yaralanma düĢünülen hastalarda, klinik değerlendirme ve tanısal tetkikler dikkatli ve hızlı bir 
Ģekilde gerçekleĢtirilmelidir. Olgumuz göğüs cerrahi servisindeki 7 günlük takip ve tedavi 
sonucunda Ģifa ile taburcu edildi. 
  

Anahtar Kelimeler: travma, trakeobronĢial yaralanma, mortalite 
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[PB-N20] 

Açık Dorsal Proksimal İnterfalengeal Eklem Dislokasyonu 

  

Ali Attila Aydın1, Cemile Aydın3
, Murtaza Kaya

1
, Levent KarakuĢ2

 
1Gülhane Askeri Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Ankara 
2Gülhane Askeri Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı, Ankara 
3Numune Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Ġç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Ankara 

  

GiriĢ: Ġnterfalengeal eklem menteĢe tipi eklem olup yalnızca ekstansiyon ve fleksiyona izin 
verir. Aksiyel kompresyona bağlı zorlu hiperekstansiyona bağlı olarak PĠF (Proksimal Ġnter 
Falengeal ) eklem dorsal çıkığı görülür Daha çok dorsal dislokasyonlara bağlı rüptür 
oluĢurken, beraberinde falanks bazisinin avülsiyon fraktürü eĢlik edebilir. Açık dorsal PĠF 
eklem çıkığı nadir görülen bir ortopedik acil olup, uzun dönemde sinovit, septik artrit, sertlik 
ve iyi tedavi olmazsa parmak kaybı gibi komplikasyonlara yol açabilir. 
Olgu: 82 yaĢında erkek hasta; sağ elinin üzerine düĢmeye bağlı 5.parmakta açık dorsal 
proksimal interfalengeal (PĠF) eklem çıkığı ile Acil Servis‟e baĢvurdu. Sağ küçük parmak 
proksimal falanksı kondilleri ile birlikte cilt dıĢına çıkmıĢtı ve proksimalde yaklaĢık 2 cm.‟lik 
cilt kesisi mevcuttu. Ayrıca nörovasküler yaralanma da tespit edilmedi. Düz grafide kırık 
olmaksızın PĠF ekleminde dorsal çıkık tespit edildi. Dijital blok ile anestezi sonrasında 
dislokasyon redükte edildi ve ekstensör splint uygulandı. Ortopedi Kliniği‟ne refere edilen 

hasta operasyona alındı. 
Sonuç: Dorsal PĠF eklem dislokasyonları, volar dislokasyonlara gore daha sık görülmektedir. 
Nadir görülen ortopedik acil bir durum olduğunu ve bu hastaları ileri dönem komplikasyonlar 
açısından mutlaka El Cerrahi‟sine refere edilmesi gerektiği unutulmamalıdır. Kesin tedavisi 
yapılıncaya kadar Acil Servis‟te bu hastalara; kapalı redüksiyon sonrasında ekstansör splint 
uygulamamız gerektiği de akılda tutulmalıdır. 
  

Anahtar Kelimeler: Açık çıkık, Dislokasyon, PĠF Eklem 
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[PB-N21] 

İntravenöz uygulamanın nadir bir komplikasyonu: Subakut trombüs 

  

Eren Usul, Sema Avcı, Nezih Kavak, Engin Deniz Arslan, Fatih Büyükcam 

DıĢkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Ankara 

  

GiriĢ: Periferal kateterizasyonda üst extremite venleri alt extremiteye oranla daha sık tercih 
edilmekte olup en sık elin dorsumu ve antekübital fossadaki venler kullanılmaktadır. Periferal 
venöz damaryolu uygulamasının hematom, sıvı extravazasyonu, flebit (venöz inflamasyon), 

selülit, nörovasküler yaralanma, bakteriyemi, sepsis, derin venöz tromboz ve doku nekrozu 
gibi komplikasyonları mevcuttur. Hipovolemik Ģok, kronik ilaç kullanımı, son dönem böbrek 
yetmezliği, anatomik varyant ve orak hücreli anemi gibi durumlar periferal damaryolu iĢlemi 
gerçekleĢirken oluĢacak komplikasyon riskini artırmaktadır. Bu makalede sık tercih edilen bir 
damaryolu bölgesinde komplikasyon olarak subakut trombüs olgusundan bahsedildi. 
 

Olgu: 22 yaĢında bayan hasta acil servise sol el dorsal bölgede yabancı cisim hissi, sertlik ve 
ağrı Ģikayetiyle baĢvurdu. Kronik hastalık ve ilaç öyküsü olmayan hastanın üç gün önce 
doğum yaptığı ve hastanede yatıĢ esnasında sol el dorsal bölgeden açılan intravenöz yoldan 
sıvı tedavisi verildiği öğrenildi. Fizik muayenede hastanın sol el sırtında venöz vasküler trase 
ile uyumlu palpasyon ile ele gelen lineer tarzda sertlik mevcuttu (Resim 1). Sol el grafi 

normaldi. Venöz Doppler Ultrasonografi‟de ĢiĢkinlik tariflenen düzeyde distal venöz yapının 
kompresyon yanıtı kaybolmuĢ olup yaklaĢık 1 cm. segmentte lümen ekosu ve çapı artmıĢ 
olarak tespit edildi. Bu düzeyde akım sinyali alınamamıĢ olup subakut trombüs ile uyumlu 
olduğu gözlendi. Tanımlanan venöz yapının proksimalinde kompresyon yanıtı tam olup 
lümen içinde akım sinyali alınmıĢtı. Hasta düĢük molekül ağırlıklı heparin tedavisi baĢlanarak 
taburcu edildi. 

 

Sonuç: DüĢük molekül ağırlıklı heparin venöz tromboembolinin profilaksisinde, geliĢmiĢ 
veya geliĢme ihtimali olan derin ven trombozunun tedavisinde kullanılan bir ilaç olup 
plazmada anti-Xa, anti-IIa ve anti-trombin aktivitesi üzerinden etkinlik göstermektedir. Bizim 
olgumuzda da düĢük molekül ağırlıklı heparin tedavisi tercih edilmiĢtir. 
Sonuç olarak acil servislerde damaryolu açılırken komplikasyon riski göz önünde tutulmalı ve 
gereken tıbbi özen iĢlem esnasında gösterilmelidir. Hastaların ağrı ve ĢiĢlik gibi Ģikayetleri 
göz ardı edilmemelidir. 
  

Anahtar Kelimeler: subakut trombüs, intravenöz uygulama, periferik damaryolu 
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[PB-N22] 

Düşme İle Gelen Hastada Nadir Bir Klinik Antite: İntrakardiyak Trombüs 

  

Mehmet Yılmaz, Taner ġahin, Hıdır Yılmaz, Ali Ġhsan Kilci 
Kayseri Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi,Acil Tıp Kliniği,Kayseri 
  

GiriĢ: Ġntrakardiyak kitlelerin bir kısmını trombüsler oluĢturmaktadır. Özellikle kalbin sol 

boĢluklarında yer alan trombüsler sistemik tromboembolilere neden olması nedeniyle 
önemlidir.Sol ventrikül içinde trombüs oluĢumuna, eriĢkinlerde miyokart enfarktüsü, 
ventriküler anevrizma, konjestif kalp yetmezliği ve dilate kardiyomiyopati gibi ventrikül 
disfonksiyonuna neden olan durumlarda sıklıkla rastlanır. 
Olgu: Bizim vakamızda, 70 yaĢındaki erkek hasta yakınları tarafından sabah yataktan düĢme 
ve Ģüpheli senkop öyküsü,sol bacağını çekememe ve bel ağrısı Ģikayetiyle acil servis travma 

bölümüne getirilmiĢti.Hastanın ilk fizik bakısı yapılmıĢ ve revize travma skoru:12 olarak 
değerlendirilmiĢti. Vital bulgularında AKġ:147, TA:110/70,SS:19,Nb:88,AteĢ:36.3,Sat O2:93 
idi ve özgeçmiĢinde sadece konjestif kalp yetmezliği mevcuttu,bu nedenle digoksin ve 

varfarin tedavisi alıyordu.Yapılan ayrıntılı nörolojik muayenesinde bacağını çekememesinin 
sol alt extremitesinde güç kaybına bağlı olduğu görüldü.Diğer sistem muayeneleri normaldi. 
Yapılan kan tetkikleri sonucunda Ck:115,Ck-MB:18 trop:0.19,Pt:19.8,Aptt:24.2,INR:1.55 

idi.Biyokimya ve hemogram değerleri normaldi.Çekilen EKG‟sinde atriyal fibrilasyon 
mevcuttu. Hastaya kranial BT istendi.Kranial BT sonucu normal olarak değerlendirildi. 
Takibinde klinik olarak düzelmemesi ve enfarkt Ģüphesi olması üzerine kranial difüzyon MR 
çekildi ve noktasal enfarkt tespit edildi.Nöroloji konsültasyonu istendi.Ayrıca bu tip enfarktın 
kardiyak kökenli olabileceği düĢünülerek hastaya kardiyoloji konsültasyonu istendi.Yapılan 
transtorasik ekokardiyografisinde sol ventrikülde global hipokinezi tespit edildi ve EF%30 
idi,2.derece triküspit yetmezliği mevcuttu.Sol atriyuma bağlı ve mitral kapağa kadar sapı olan 
3X3 cm boyutunda,sol ventriküle girip çıkan sol atrial trombüs görüldü.Hastada mevcut 
kranial enfarkt olması nedeniyle takip amaçlı nöroloji servisine yatıĢ verildi.Sonrasında Kalp 
Damar Cerrahisi Kliniği tarafından devir alınan ve trombektomi yapılan hasta postop1.gün 
kalp ve damar cerrahisi yoğun bakımda ex oldu. 
Sonuç: Bu vaka bize göstermiĢtir ki her düĢme öyküsü ile gelen travma hastasında özellikle 
Ģüpheli öykü ve fizik muayene mevcut ise hastada travma dıĢı sebepler de araĢtırılmalı ve 
kardiyak kökenli kranial patolojinin de senkop sonucunda düĢmeye neden olabileceği akıldan 
çıkarılmamalıdır. 
  

Anahtar Kelimeler: düĢme, enfarkt, trombüs 
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figür-1 

 
sol atrial trombüs 
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figür-2 

 
Difüzyon MR görünümü 
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[PB-O01] 

Dikkat; Postpartum Bacak Ağrısı 
  

Tufan Alatlı, Serhat Karaman, Ġlyas Koç, Mehmet Esen, Murat Ayan 

GaziosmanpaĢa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Tokat 
  

GiriĢ: Derin ven trombozu (DVT), venöz sistemde oluĢabilen alt veya üst ekstremite derin 
venlerinin trombozisi olarak tanımlanabilir. DVT süphesi bulunanlarda teshis çok önemlidir; 
tedavi edilmemis trombüs ölümcül seyredebilecek pulmoner emboliye(PE) sebep olabilir. 

DVT durumu ve sekelleri, en iyi önlenebilen hastalıklardandır. 
 

Olgu: Hasta 3 gündür olan özellikle sol quadriceps femoris üzerinde lokalize bacak ağrısı ile 
geldi. Palpasyonla ağrısında artıĢ ve sol bacakta yaklaĢık 1 cm çap farkı mevcut, kızarıklık 
yoktu. 5 gün önce C/S doğum öyküsü olan hastanın özgeçmiĢinde bilinen bir hastalığı ve ilaç 
kullanım öyküsü yoktu. TA: 110/70mmHg, nabız:76/dk idi. Kan gazı analizinde; PCO2:27, 
PO2:73, PH:7.5, HCO3:21 idi. EKGsinde S1-Q3-T3 paterni izlenmedi, kalp hızı 100. Kan 
tetkiklerinde Hb:10.9, Htc:33.9, Na:133, K:4.7, Ca:8.9, Cr:0.6, INR:0.9idi. Doopler USG de 

sol femoral ven içerisinde lümeni tamamen dolduran, pıhtı ile uyumlu görünüm izlenmiĢ olup 
lümen içerisinde akım izlenememekte, görünüm akut süreçte DVT lehine yorumlandı. 
Kontrastlı toraks tomografisinde, sağ üst lob apikal segmentel dalda, alt lob segmentel 
dallarında, orta lober ve segmenter dallarında alt lob lober ve segmenter dallarında lümen 
içerisinde geçiĢe izin veren trombüs ile uyumlu hipodens görünümler saptandı, sol akciğer alt 
lob segmenter dallarında lingüler dalda lümen içerisine geçiĢe izin veren hipodens trombüs ile 
uyumlu görünümler saptandı. 
 

Sonuç: DVT morbidite ve mortaliteye sebep olabilen yaygın olmayan bir hastalıktır. 
Gebelikte, perinatal, peripartum ve postpartum dönemde, özellikle de doğumun sezaryen ile 
olması DVT riskini artırmaktadır. Acil servise bacak ağrısı ile baĢvuran ve operasyon öyküsü 
olan her hastada aktif DVT düĢünülmeli ve buna bağlı PTE geliĢebileceği hatırlanmalıdır. 
  

Anahtar Kelimeler: postpartum, derin ven trombozu, emboli 
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Kontrastlı Toraks Tomografisi 
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[PB-O02] 

Acil Serviste Ekstremiteye Penetran Bir Travma Olgusu 

  

Yavuz Çanakçı, Özlem Köksal, Harun Yıldırım, Fatma Özdemir 

Uludağ Üniversitesi Tıp fakültesi Acil Tıp AD 

  

GiriĢ: Kas iskelet sistemi travmaları nadiren ölümcüldür. Morbidite ve mortaliteyi etkileyen 
en önemli faktörlerin baĢında ilk müdahalenin doğru yapılması gelir. Amatörce yapılan ve 
hastayı bir an önce bir sağlık kuruluĢuna yetiĢtirme çabaları ise hastaya yarardan çok zarar 
verebilir. 

Olgu: 30 yaĢında erkek hasta iĢ yerinde geçirdiği kaza sonucu sol bacağına 5 adet, sağ 
bacağına 3 adet demir halat saplanması üzerine olay yerinden acil servisimize 112 ambulans 

ile getirildi. Demirlerin 3 tanesi her iki bacağa birden, 2 tanesi sadece sol bacağa saplanmıĢtı. 
Her iki bacağa birden saplanan demirler olay yerinde sivil savunma ekipleri tarafından iki 
bacak arasından kesilerek, hastanın mobilizasyonu daha kolay hale getirilmiĢti (ġekil-1). 

Hasta geldiğinde genel durumu iyi, Ģuuru açık, koopere ve oryanteydi. Hastanın vital 
bulguları normal sınırlardaydı. Hastanın periferik nabızları bilateral palpabldı, ayak ve ayak 
parmaklarında motor fonksiyon ve his kaybı yoktu. Grafilerinde sağdaki demir halatlar 
kemiğe isabet etmediği, solda ise 2 demir halatın tibiada Ģaft seviyesinde kemik korteksi teğet 
geçecek Ģekilde kırığa yol açtığı görüldü (ġekil-2). Yapılan dopler ultrasonografisinde 
bilateral periferde dolaĢım trifazik olarak saptandı. Yara temizliği yapılan hastaya tetanoz 
aĢısı, tetanoz immünoglobulin ve antibiyoterapi uygulandı. Kalp-damar cerrahisi 

konsültasyonunda acil cerrahi giriĢim düĢünülmedi. Ortopedi konsultasyonu sonrasında ise, 
hasta operasyon amaçlı yatırıldı. Yapılan operasyonla yabancı cisimler baĢarılı bir Ģekilde 
çıkarıldı. Hasta 1 hafta klinikte takip edildikten sonra sekelsiz bir Ģekilde taurcu edildi. 
Sonuç: Penetran kas iskelet sistemi travmalarında ilk müdahale sırasında penetran 
yaralanmaya sebep olan cisim oynatılmamalıdır. Yerinde yapılan uygun müdahale sonrası, 
uygun transport tekniği ile taĢınırsa morbidite olasılığı azaltılabilir. Bu yüzden penetran 
travmalı hastalarda yabancı cisim yerinde duruyor ve derine gömülmüĢ ise, yerinden çıkarma 
iĢlemi ameliyathane Ģartlarında yapılmalıdır. 
  

Anahtar Kelimeler: Ekstremite, penetran travma, yabancı cisim 
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Şekil-2 
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[PB-O03] 

Yan Ağrısının Nadir Bir Nedeni Nutcracker Fenomeni 
  

Recep Dursun, Ayhan Özhasenekler, Hasan Mansur Durgun, Baran Arı 
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Diyarbakır 
  

GiriĢ 

 

Nutcracker fenomeni sol renal venin aorta ve superior mezenterik arter arasında sıkıĢması 
olarak adlandırılır. Nutcracker fenomenine kompleks semptomların eĢlik etmesi ise 

Nutcracker sendromu olarak tanınır. Renal venin sıkıĢması, obstrüksiyonun distalindeki ven 
segmentinde geniĢlemeye ve renal vende basınç artıĢına yol açar. GeliĢen renal staz hematüri 
ve yan ağrısına yol açar. Acil servis baĢvuruları sıklıkla hematüri ve sol yan ağrısı Ģikayetleri 
ile olurken, erkeklerde varikosel, kadınlarda anormal menstruasyon kanamaları izlenebilir. 
Semptomlar sıklıkla egzersiz ile agreve olur.Patofizyolojisi henüz aydınlatılamamıĢ olmasına 
rağmen son çalıĢmalar süperior mezenter arterin aortadan anormal olarak dallanması 
nedeniyle renal venin sıkıĢtığını göstermektedir.Tanıda noninvaziv görüntüleme 
metodlarından Doppler ultrasonongrafi, kontrastlı bilgisayarlı tomografi ve manyetik 
rezonans görüntülemesi kullanılabilir.  
 

Olgu:  

 

Acil servisimize sol yan ağrısı Ģikayetiyle baĢvuran 20 yaĢında bayan hastanın yapılan fizik 
muayenesinde genel durum iyi Ģuur açık koopere, tansiyon arteriyel;120/80mmHg, 
nabız;80atım/dk, solda kostovertebral açı hassasiyeti mevcut olup diğer sistem muayeneleri 

normal idi. Yapılan labaratuvar tetkikleri normal olarak saptandı. Çekilen ultrasonografisi 
normal olan hastanın çekilen tomografisinde sol renal venin süperior mesenterik arter dalına 
sıkıĢtığı görüldü(resim1).Rayolojik olarak nutcracker fenomeni olarak tanı kondu.Hasta 
analjezik antienflamatuvar tedavi ile taburcu edildi. 

Nutcracker sendromunda eriĢkin hastalarda izlem,konservatif tedavi, cerrahi olmak üzere 
farklı tedaviler önerilmektedir. Çocuklarda spontan remisyonlar nedeniyle konservatif 
yaklaĢım önerilmektedir. Ġzole pelvik konjesyonu bulunan hastalara tıbbi tedavi (Medroksi 
progesteron asetat, goserelin asetat ve antienflamatuvar ilaçlar) verilir. Anemi, kronik pelvik 
ağrı, varikosel bulunan hastalarda cerrahi düĢünülebilir. 
 

Sonuç:  
 

Acil servise yan ağrısı ve hematüri yakınmaları ile gelen hastalarda, renal kolik ayırıcı 
tanısında Nutcracker sendromu akılda tutulmalıdır. Özellikle üriner sistem taĢlarının 
görüntülememesi durumunda, aralıklı hematüri Ģikayetleri olan hastalarda Nutcracker 
sendromu düĢünülebilir. 
  

Anahtar Kelimeler: Nutcracker fenomeni, renal ven, yan ağrısı 
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Resim1 

 
Sol renal venin, aorta ile superior mezenter arter arasında daraldığı görülmektedir. a)renal 
ven; b)aorta; c)süperior mesenter arter. 
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[PB-O04] 

Travma sonrası gelişen parotis absesi: olgu sunumu 

  

Hüseyin Avni Demir1, Ayfer KeleĢ1, Burak Bekgöz1
, Mustafa Ramiz Tel

1, Mustafa Çolak2
 

1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Ankara 
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara 

  

GiriĢ: Parotis bezi, vücudun en büyük tükürük bezidir. Enfektif ajanlar tükürük bezleri 
arasında en çok parotis bezini hedef alılar. Viral ajanlar dıĢındaki etkenler genellikle yaĢlı ve 
diyabetes mellitus gibi immün sistemi baskılayan komorbit durumlarda görülür. Akut 
süpüratif parotid ve parotis abseleri dünya çapında nadir görülen hastalıklardır. Bu olgu 
sunumunda acil servise travma sonrası sol mandibula köĢesinde ĢiĢlik ve ağrı nedeniyle 
baĢvurup parotis absesi saptanan bir hastadan bahsedilmektedir. 

Olgu: Bilinen herhangi bir hastalığı bulunmayan 64 yaĢında erkek hasta 4 gün önce yanağına 
dal çarpması sonucu geliĢen sol yanakta ağrı ve ĢiĢlik Ģikayetiyle acil servise baĢvurdu. 
Hastanın özgeçmiĢinde yanağındaki ĢiĢlik nedeniyle gittiği diĢ hastalıkları kliniğinde dental 
abse nedeniyle amoksisilin baĢlandığı ve yaklaĢık 1 yıldır aynı bölgece 2 cm büyüklüğünde 
ağrısız ĢiĢlik olduğu öğrenildi. Hastanın vital bulguları stabildi. Fizik muayenesinde sol 
angulus mandibula üzerinde 4*4 cm boyutlarında boyna uzanan, sert, immobil fluktuasyon 
vermeyen hassas bir kitle lezyonu ve trismus saptandı. Oral hijyeni bozuktu. Diğer sistem 
muayeneleri normaldi. Hastanın laboratuvar incelemelerinde patoloji saptanmadı. Hastaya 
travma sonrası geliĢen ĢiĢliği nedeni ile hematom ön tanısı ile hastaya boyun tomografisi 
çekildi. Tomografi sonucunda sol parotis bezi yüzeyel lob posterior kesimde septasyonlar 
içeren, parafarengeal alana yayılan yaklaĢık 4 cm çapında ince duvarlı, duvarında kontrast 
tutulumu izlenen abse ile uyumlu lezyon saptandı. (ġekil 1 ve 2) Hasta Kulak Burun Boğaz 
(KBB) hastalıkları servisine parotis absesi tanısı ile yatrıldı. KBB tarafından ameliyata alınan 
hastanın absesi drene edildi. Patoloji sonucu abse ve Warthin tümörü olarak raporlandı. 
Hastanın mikrobiyolojik kültürlerinde üreme olmadı. 5 gün ĠV 2*1 gr seftriakson tedavisi 
verilen hasta taburcu edildi.  

Sonuç: Parotis absesi, nadir görülmekle beraber oral hijyeni bozuk ve komorbiditesi olan 
kiĢiler riskli gruptadır. Bu hastalar agresif tedaviye rağmen mortal seyredebilmektedir. Bu 
açıdan parotis absesinin erken tanınması ve tedavisi son derece önemlidir. 
  

Anahtar Kelimeler: parotis bezi, abse, travma 
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Şekil-1 
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Şekil-2 
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[PB-O05] 

Arı Sokmasının Tetiklediği Akut Koroner Sendrom Olgusu;Kounis Sendromu 

  

Havva Özge Özkan Yıldız, Kamuran Çelik, Mehtap Bulut, Sinan Kaya, Sibel Gaffuroğulları 
Bursa ġevket Yılmaz Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi,Acil Tıp Kliniği,Bursa 

  

GiriĢ:  
Arı sokması sonrası ürtiker gibi iyi seyirli akut alerjik reaksiyonlar geliĢebilmektedir. Ancak 
arı sokmasını takiben akut koroner sendrom geliĢmesi oldukça nadirdir. Alerjik veya 
hipersensitivite reaksiyonlarına sekonder geliĢen akut koroner sendroma Kounis sendromu 
(=alerjik akut koroner sendrom) denmektedir. Bu olgu ile nadir görülen alerjik akut koroner 
sendromu paylaĢmak istedik.  
Olgu: Arı sokması sonrası ürtiker gibi iyi seyirli akut alerjik reaksiyonlar geliĢebilmektedir. 
Ancak arı sokmasını takiben akut koroner sendrom geliĢmesi oldukça nadirdir. Alerjik veya 

hipersensitivite reaksiyonlarına sekonder geliĢen akut koroner sendroma Kounis sendromu 
(=alerjik akut koroner sendrom) denmektedir. Bu olgu ile nadir görülen alerjik akut koroner 
sendromu paylaĢmak istedik.  
Sonuç: Anaflaktik veya anaflaktoid reaksiyon sonrası periferik dolaĢıma salınan birtakım 
mediatörler koroner vazospazma neden olmaktadırlar. Alerjik reaksiyonla gelen hastalarda 
özellikle de bilinen allerjisi olanlarda kardiyak monitorizasyon ve EKG takibi önem arz 
etmektedir. Klasik anaflaksi tedavisini takiben alerjik akut koroner sendrom tanısı alan 
hastalarda antiiskemik tedavi de en kısa zamanda baĢlanmalı ve hasta KYBÜ‟ne 
yatırılmalıdır. 
  

Anahtar Kelimeler: Kounis, Arı, Anaflaksi 
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[PB-O06] 

Acil Serviste İmporte Plasmodium Falciparum Sıtma Olgusu! 
  

Aynur Yurtseven
1, Nihat Danlı1, Mehtap Kaynakçı Bayram2, Sinan Yıldırım3, Gültekin 

Gülbahar4, Özlem Köseoğlu5
 

1Aynur Yurtseven,Nihat Danlı;Sincan Nafiz Körez Devlet Hastanesi, Acil Tıp Kliniği 
2Mehtap Kaynakçı Bayram,Bitlis Devlet Hastanesi, Acil Tıp Kliniği 
3Sinan Yıldırım,Ağrı Devlet Hastanesi, Acil Tıp Kliniği 
4Gültekin Gülbahar,Sincan Nafiz Körez Devlet Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği 
5Özlem Köseoğlu,Sincan Nafiz Körez Devlet Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği 
  

GiriĢ: Sıtma, tüm dünyada en yaygın paraziter hastalıklardan biridir. Ülkemiz kaynaklı sıtma 
olguları P. Vivax türüne aittir. Bunun dıĢındaki vakalar importe olgular olarak 
değerlendirilmektedir. P. falciparum türü prognozu en kötü olanıdır ve yüksek ateĢ, 
konvülsiyon, Ģok ve ölüme yol açabilir. Burada acil serviste anamnezin ve seyahat öyküsünün 
önemini belirtmek amacı ile Afrika seyahat öyküsü olan, ateĢ Ģikâyeti ile acil servise baĢvuran 
bir olguyu sunduk. 

 

Olgu: 42 yaĢında erkek hasta, 5 gün önce boğaz ağrısı ve ateĢ Ģikâyeti ile acil servisimize 
baĢvurdu. Tonsiller hiperemikti ve ek bir muayene bulgusu yoktu. Tonsillit tanısı ile medikal 
tedavisi planlanarak taburcu edildi. BeĢ gün sonra hasta yüksek ateĢ, genel durumda bozulma, 
uyku hali ve iki gündür siyah renkli ishal Ģikâyetiyle tekrar getirildi. Fizik muayenesinde; 
bilinç konfü, genel durumu kötü, tansiyon arteriyel 80/50 mmHg, nabız:115 atım/dk, ateĢ: 
39,5°C, kardiyak ek ses üfürüm yok, dinlenebildiği kadarıyla ral ve ronküs yok, barsak sesleri 
artmıĢ, Ģüpheli ense sertliği mevcuttu. Anemnezi detaylı sorgulandığında 10 gün önce 
Afrika‟dan gelmiĢ olduğu öğrenildi. Laboratuar değerlerinde; WBC:19200 mm3, platelet 
29000 mm3, total biluribin; 11,27 mg/dl, KCFT ve BFT değerlerinde yükselme görüldü. DIC 

ve sepsis ön tanısı ile tedavi planlandı. Hastanın Afrika seyahati ön plana alındığında sıtma 
açısından yapılan kalın damla yaymada, P. Falciparum genç trofozoidleri ve gametositlerin 
görülmesi üzerine hastanın Plasmodium falciparuma bağlı sıtma olduğu teĢhis edildi. Acil 
serviste takibi esnasında solunumu yüzeyelleĢen hasta, entübe edildi ve yoğun bakıma 
yatırıldı. Yoğun bakımda intaniye kliniği tarafından takip ve tedavisi devam eden hastaya 
destek tedavisi yanı sıra Tetrasiklin 2x500 mg/gün p.o, Kinin 3x200 mg/gün baĢlanıldı. 
Ġzlemin 2.ci günü hasta kaybedildi. 
 

Sonuç: Acil servis hekimi yoğun hasta sirkülâsyonu içinde, hastaların anamnezlerine dikkat 
edip en ufak detayları bile değerlendirmek zorundadır. Sıtma gibi endemik hastalıklar 
açısından, riskli bölgelere seyahat hikâyesi olanlarda çok dikkatli olunmalıdır. 
  

Anahtar Kelimeler: Acil servis, ateĢ, Plasmodium falciparuma bağlı sıtma 
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[PB-O07] 

Subklavian-Axiller Vasküler Yaralanması Nedeniyle Cerrahi Girişim Uyguladığımız 
Hastalarda Yaralanma Şekli, Yaralanma Bölgeleri ve Uygulanan Cerrahi Yöntemler 

  

Muhammet Akyuz
1
, Orhan Gokalp

2
, Mehmet Bademci

3
, Ismail Yurekli

2
, Yuksel Besir

2
, 

Nihan KarakaĢ2, Barçın Ozcem4
, Gamze Gokalp

5
, Ali Gurbuz

2
 

1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Ġzmir,Türkiye 
2Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi 
Kliniği, Ġzmir, Türkiye 
3Ordu Devlet hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Ordu, Türkiye 
4Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Kıbrıs 
5Tepecik Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Çocuk Acil Kliniği 
  

Amaç: Acil cerrahi gerektiren üst ekstremite yaralanmaları, kompleks cerrahi yaklaĢım 
nedeniyle yüksek morbidite ve mortalite ile iliĢkilidir. Bu çalıĢmada subklavian-axiller 

vasküler yaralanma nedeniyle acil tedavi uygulanan hastalar incelendi.  
Gereç-Yöntem: Kliniğimizde Aralık 2003- Nisan 2011 yılları arasında subklaviyan-axiller 

vasküler yaralanma nedeniyle 23 olgu opere edildi. Bu olguların preoperatif, peroperatif ve 

postoperatif verileri retrospektif olarak değerlendirildi.  
Bulgular: Hastaların 17 (%76)'si erkek olup, yaĢ ortalaması 37.4±18.4 (15 - 74 ) idi. Sekiz 

olguda (%34.8) delici kesici alet yaralanması, 6 olguda (%26.2) iyatrojenik yaralanma, 5 
olguda (21.7) ateĢli silah yaralanması, 4 olguda (%17.3) künt travmaya bağlı yaralanma 
mevcut idi. OnbeĢ olguda (%65.3) axiller arter, 8 olguda (%34.8) subklavian arter 
yaralanması görüldü. Sekiz olguda (%34.8) izole arteryel yaralanma mevcut iken yandaĢ 
organ yaralanması;12 olguda (%52.1) venöz yaralanma, 6 olguda (26.2%) kemik yaralanması, 
5 olguda (21.7%) periferik sinir hasarı idi. Cerrahi tedavide 10 arter (%43.4) ve 2 ven 
yaralanmasında safen ven interpozisyonu, 11 arter (% 47.8) ve 7 ven yaralanmasında primer 

onarım, 2 arter (8.6%) ve 2 ven yaralanmasına uçuca anastomoz, 1 ven yaralanmasına 
ligasyon yapıldı. 
Sonuç: Sonuç olarak, subklavian ve axiller vasküler yaralanmaları nörojenik, kemik ve 
yumuĢak doku gibi yandaĢ organ yaralanması ile sıklıkla iliĢkilidir. Bu nedenle erken 

müdahale edilmelidir. 
  

Anahtar Kelimeler: Travma, vasküler, yaralanma 
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[PB-O08] 

Spinal Travma Masum Değildir: Asemptomatik Başvuran Tetrapleji Vakası 
  

Melis Efeoğlu, Haldun Akoğlu, Serkan Emre Eroğlu, Özge Ecmel Onur, Arzu DenizbaĢı 
Altınok 

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Ġstanbul 
  

GiriĢ 

Spinal kord yaralanması olan hastalarda genellikle kalıcı ve sıklıkla da ilerleyici nörolojik 
defisitler ve fonksiyon kayıpları bulunmaktadır (1). Spinal kord hasarı hastalarının 
asemptomatik olarak baĢvurmayı nadiren görülse de artan ödem ve sekonder hasara bağlı 
olarak ilerleyici nörolojik defisit ve mortalite görülebilen bir komplikasyondur.  
Bu vakada asemptomatik olarak baĢvuran bir spinal yaralanma hastasının nörolojik defisitinin 

ilerleyici doğası ile hastanın tanı ve tedavi süreçleri ele alınarak tehlikeli mekanizmaya sahip 
yaralanmalardaki yaklaĢımın önemi vurgulanmaya çalıĢılmıĢtır. 
 

Olgu 

59 yaĢında, bilinen servikal stenozu bulunan erkek hasta, ADTK sonrası il ambulans servisi 

tarafında acil servisimize getirildi. GeliĢinde genel durum iyi, bilinci açık, koopere ve oryante, 
vital parametreleri sınırda hipotansiyon dıĢında normaldi. Hikâyesinde çarpmadan sonra 3-4 

dakika bilinç bozukluğu ve görme kaybı yaĢadığı öğrenildi. FM sol pariyetal bölgede yaklaĢık 
3 cm cilt-cilt altı kesisi ve rektal tonus azalması dıĢında normaldi. Yapılan pan-BT 

değerlendirmesinde herhangi bir akut patoloji saptanmadı. Ardından önce alt ekstremitede 
motor, sonra üst ekstremitede his, daha sonra da motor kayıp geliĢip hastanın hızla tetraplejiye 
ilerlemesi üzerine tüm spinal korda yönelik MRG, difüzyon MRG ve vertebral arter ve aort 
diseksiyonuna yönelik toraka-abdominal BT anjiyografi çekildi. Anjiyografilerinde özellik 
saptanmayan hastanın difüzyon MRG‟sinde sol pariyeto-temporo-oksipital bölgede akut 
serebral infarkt (Resim 1), spinal MRG‟sinde C2-C7 boyunca spinal korda bası yapan santral 
protrüzyonlar, C2-C3, C3-C4 seviyelerinde kontüzyona sekonder ödem (Resim 2), T1-T2-T3-

T5-T11 vertebralarında kompresyon fraktürleri belirlendi (Resim 3). Beyin Cerrahisi 
tarafından yatırılan hastaya aynı gün C3-C4-C5-C6 laminektomi uygulandı ancak post-op 

genel durumu kötüleĢen hasta aynı gün eksitus oldu. 
 

Sonuç 

Spinal travmanın nörolojik defisite yol açma ihtimali yüksektir. Bu sebeple, asemptomatik 
olarak baĢvuran ve BT‟lerinde fraktür saptanmayan hastalarda nörolojik muayene sık 
aralıklarla tekrarlanarak herhangi bir defisitin geliĢip geliĢmediği izlenmelidir. Acil 
servislerde MRG sık kullanılan tanı testlerinden biri olmamasına rağmen özellikle BT‟sinde 
herhangi bir patoloji tespit edilmeyen ancak nörolojik bulguları mevcut olan hastalarda 
mutlaka istenmelidir. 

  

Anahtar Kelimeler: AĠTK, spinal kord yaralanması, MRG 
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Resim 1 

 
 

 

Resim 2 
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[PB-O09] 

Bilinci Kapalı Hastada Multilevel Vertebra Kırığı (MVK) 
  

Nihat Danlı1
, Aynur Yurtseven

1
, Ender Kaya

1
, Cihangir Doruk

1, Yahya Gönenç2
, Hasan 

B.türker3
 

1Aynur Yurtseven,Nihat Danlı,Ender Kaya,Cihangir Doruk,Sincan Nafiz Körez Devlet 
Hastanesi, Acil Tıp Kliniği 
2Yahya Gönenç,Sincan Nafiz Körez Devlet Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği 
3Hasan B. Türker,Sincan Nafiz Körez Devlet Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği 
  

GiriĢ: Multilevel Vertebra Kırıkları (MVK), ardıĢık olmayan, birbirinden bağımsız, birden 
fazla vertebra kırıklarını kapsamaktadır. Acil hekimleri tarafından rutin olarak beyin-toraks-

abdomen taranmasına rağmen, spinal kolon açısından sadece hassasiyetin olduğu bölgeler 
incelenirken, spinal kolona özen göstermeli ve özellikle bilinci kapalı veya kooperasyon 
sorunu yaĢanılan hastalarda tüm spinal vertebralar detaylı incelenmelidir. 
Olgu: 33 YaĢında erkek alkollü hasta, araç içi trafik kazası sonrası, acil servise getirildi. GeliĢ 
muayenesinde; Servikal hassasiyet, sol kaĢ üzerinde frontal sinüs seviyesinde laserasyon ve 
çökme kırığı mevcuttu. Sol hemitoraksta solunum sesleri azalmıĢ olup cilt altı krepitasyon 
tespit edilmedi. Batında yaygın hassasiyet, istemli defans mevcut olup rebound yoktu. Sol kol, 
humerus orta kısmından itibaren dıĢ rotasyonda, soluk, soğuk, periferik nabızlar alınamıyor ve 
kapiller dolum azalmıĢtı. Sol bacak dıĢ rotasyonda olup periferik nabızlar açık, kapiller dolum 
normaldi. Hasta uyumu yetersiz olmasına nedeniyle vertebral kolon muayenesinde net bir 
bulgu elde edilemedi. Yapılan tetkiklerde; Sol frontal ön duvar çökme kırığı, sol hemitoraksta 
multiple kot fraktürleri ve akciğer kontüzyonu, hemotoraks ve bilateral pnömotoraks, sol 
humerus parçalı cisim kırığı, distalde dolaĢım bozukluğu ile birlikte muhtemel vasküler 
yaralanma, sol radio-ulnar fraktür, sol femur intertrokanterik fraktür tespit edildi. Hastanın 
vertebral kolon görüntülemesinde birbirinden uzak noktalar olmasına rağmen C5 lamina ve 
spinoz procec fraktürü, T12 burst fraktürü, L5 corpus fraktürü mevcuttu. 
TartıĢma - Sonuç: Vertebra kırıkları çeĢitli prezantasyonlarda karĢımıza çıkmaktadır. En sık 
karĢılaĢılan kırıklar servikal vertebralarda C5–7 / T1, torakal bölgede T10–12 / L1, lomber 

bölgede ise L4–5 / S1 arasında görülmekte ve bu alanlar, vertebral kolonun fizyolojik 

açılanma odağı ile aynı bölgelerdir. Bu noktalar, kolon üzerine binen yükün karĢılanması için 
önemli görev üstlenmektedir. Özellikle bilinci kapalı, kooperasyon kurulamayan hastalarda 
spinal kolonda tespit edilen bir kırık varlığında birbirinden bağımsız bölgelerde farklı 
kırıkların olabileceği göz önünde bulundurulup, tüm kolon mutlaka taranmalıdır. Bu amaçla 
vertebra kırıklarının mekanizması göz önünde bulundurulmalı, özellikle kolonun fizyolojik 
açılanma odakları değerlendirilmelidir. 

  

Anahtar Kelimeler: Multitravma, Bilinci Kapalı Hasta, Multilevel Vertebra Kırıkları (MVK) 
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[PB-O10] 

Yatakbaşı USG ile hızlı tanı konulmuş abdominal aort anevrizması 
  

Hamit Özçelik1, ġeyhmus Kaya2, Ahmet Yıldırım1, ġengül Özçelik3
 

1T.C. Sağlık Bakanlığı Çanakkale Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği Çanakkale 
Devlet Hastanesi, Acil Servis, Çanakkale 
2T.C. Sağlık Bakanlığı EskiĢehir Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği EskiĢehir Devlet 
Hastanesi, Acil Servis, EskiĢehir 
3Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Ġç Hastalıkları Anabilim Dalı, Çanakkale 

  

GiriĢ: Abdominal aort anevrizma (AAA) rüptürü 65-85 yaĢ arasındaki erkeklerde ölüm 
nedenlerinin %1-3‟ünü oluĢturur. Acil Servis‟lerde (AS) AAA‟ların erken tanısında yatakbaĢı 
USG kritik öneme sahiptir. USG; ucuz, invaziv olmayan, hasta baĢında uygulanabilen, 
radyoaktif ıĢınlara maruz bırakmayan, anevrizmatik ve normal aortayı ayırmada üstün 
görüntüleme ve erken tanı koyma özelliği olan bir yöntemdir. Biz bu olguda yatakbaĢı USG 

ile çok hızlı tanı koyulan AAA‟yı tartıĢmayı amaçladık. 
Olgu: 77 yaĢında öyküsünde hipertansiyon (HT)olan erkek hasta genel durum bozukluğu ile 
sabah saat 06:30‟da 112 ambulansı ile AS‟ye getirildi. Geldiğinde hastanın genel durum kötü, 
Ģuuru kapalı,cilt soğuk ve soluk, GKS:3 idi. Vital bulguları TA: 80/60 mmHg, NB: 120/dk, 
SS: 16/dk, PxO2:%90, AteĢ: 36,3°C idi. Periferik nabızları filiformdu, batın disdandüydü. 
Hastanın yakınlarından alınan bilgiye göre, hastanın gece ani baĢlangıçlı Ģiddetli bel ağrısının 
olduğu öğrenildi. Hasta entübe edildi, çift damaryolu açılıp iv sıvı tedavisi baĢlandı. AS‟ye 
geliĢinden 5 dakika içinde hastaya yatakbaĢı USG yapıldı. USG‟de abdominal aort 6 cm 
olarak ölçüldü ve aort içinde intramural trombüs görüldü (Resim 1). Sıvı resüsitasyonu 
sonrası TA:120/100 mmHg olan hastaya AAA rüptürü olabileceği için iv kontrastlı toraks-

batın BT çekildi. BT‟de rüptüre olmuĢ AAA görüldü (Resim 2) ve hasta ameliyat için bir üst 
merkeze hızlı bir Ģekilde sevk edildi (Saat 07:00). Hastanın AS‟ye baĢvuru zamanı ile sevk 
zamanı arasındaki süre 30 dakika idi.  
Sonuç: Rüptüre AAA tanı konmadığında ölümcül olan bir hastalıktır. Bel-yan-karın 
ağrısı,genel durum bozukluğu gibi Ģikayetlerle AS‟ye gelen, hemodinamik stabil olmayan 
özellikle 65 yaĢ üstü, HT öyküsü bulunan erkek hastalarda her zaman rüptüre AAA 
düĢünülmelidir. Hemodinamik stabil olmayan tüm hastalara da erken dönemde yatakbaĢı 
USG yapılmalı ve hayatı tehdit eden patolojiler dıĢlanmalıdır. 
  

Anahtar Kelimeler: abdominal aort anevrizması, acil servis, yatakbaĢı ultrason 
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Resim 1: AAA ve intramural trombüs yatakbaşı USG görüntüsü 
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Resim 2: Rüptüre olmuş AAA BT görüntüsü 
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[PB-O11] 

Elde Poliüretran Köpük Tüpü Patlaması 
  

Atıf Bayramoğlu, Mevlana Ömeroğlu, Mustafa Uzkeser, ġahin Aslan 

ATATÜRK ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ, ACĠL TIP ANABĠLĠM DALI, ERZURUM 

  

GiriĢ: Poliüretran köpük polyol ve MDI ismini taĢıyan iki kimyasal bileĢenin karıĢması 
sonucu hacminin 30-40 katı kadar genleĢerek sertleĢen dolgu malzemesidir. Köpük tüpünün 
patlaması sonucu ele ve cilde bulaĢan kimyasal maddeye acil serviste müdahalenin nasıl 
olması gerektiğini tartıĢmak istedik. 
 

Olgu:: 35 yaĢında erkek hasta evde pencere kenarlarını ısı izolasyonu amacıyla poliüretran 
köpükle doldururken tüp elinde patlıyor ve eline bulaĢıyor. Elinde kızarıklık, ağrı ve herhangi 
bir kimyasal yanığa dair bulgu olmayan hasta acilimize baĢvurdu. Elindeki yapıĢkan madde 
yer yer cilde zarar vermeksizin soyulurken özellikle eklem yerlerinde maddeyi ciltten ayırmak 
mümkün değildi. Plastik ve rekonstruktif cerrahi konsültasyonu istenen hastada kimyasal 
yanık olmadığı belirlendi. Bu haliyle hasta vazelin uygulaması önerisi ile taburcu edildi. 
 

Sonuç: Poliüretan köpüğü temizlemesi oldukça zordur. Kullanırken çok dikkat etmek gerekir. 
Tiner, benzin, aseton, alkol, boya sökücü vb. hiçbir kimyasal köpüğü çıkartamaz. Poliüretran 
köpüğün elden tamamen çıkması 2-3 gün kadar sürer. Köpük kuruyuncaya kadar el 
yıkanmamalı; ıslak ortam reaksiyonu hızlandıracaktır. Köpük kurumadan önce ince bir metal 
yardımıyla ele bulaĢan fazla köpük elin tamamına yaymaksızın temizlenir. Köpük tamamen 
kuruduktan sonra birkaç gün içinde kendiliğinden çıkacaktır. Süreci hızlandırmak için ara ara 
el kremi ele sürülebilir. Bu kimyasalı çözen köpük temizleyici spreyler vardır, ancak köpüğün 
temas ettiği herhangi bir vücut yüzeyinde kullanılmamalı; kimyasal yanığa neden olabilir. 
  

Anahtar Kelimeler: POLĠÜRETRAN KÖPÜK, KĠMYASAL YANIK, EV KAZASI 
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[PB-O12] 

Nadir Bir Yan Ağrısı Sebebi: Renal Ven Trombozu 

  

Yasin Metiner, Serdar Özdemir, Gökhan ĠĢat, Yılmaz Aydın, Hasan Demir, Tuba Cimilli 
Öztürk, Özge Ecmel Onur 
Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Ġstanbul 
  

GiriĢ: Renal ven trombozu etyolojisine bakıldığında en sık sebep nefrotik sendrom olmakla 

birlikte Behçet hastalığında, renal malignitelerde, hiperkoagülobilite durumlarında ve renal 
transplantasyon sonrasında da olabilmektedir. Behçet hastalığı, kronik, ataklar halinde 
nükseden, tüm çaptaki hem arteriyel hem de venöz damarları tutan bir vaskülittir. Biz burada 
renal kolik benzeri semptomlarla baĢvuran Behçet hastasında saptanan renal ven trombozu 
vakasını sunmayı amaçladık. 
Olgu: 33 yaĢında erkek hasta sol yan ağrısı Ģikayeti ile baĢvurdu. Ağrısının sabah baĢladığını 
ve sürekli olduğunu ifade ediyordu. Hasta üriner sistemle iliĢkili herhangi bir Ģikayet 
belirtmedi. ÖzgeçmiĢinde bilinen böbrek rahatsızlığı veya taĢ öyküsü yoktu. Ancak yaklaĢık 5 
yıl önce derin ven trombozu ve pulmoner emboli nedeni ile hastanede yatıp tedavi alırken 
Behçet hastalığı tanısı koyulduğu öğrenildi.Hastanın son 1 aydır daha önce kullanmıĢ olduğu 
ilaçları kendi isteğiyle bıraktığı öğrenildi. GeliĢinde vital bulguları normaldi. Fizik 
muayenesinde patolojik olarak solda kostovertebral açı hassasiyeti tespit edildi. Hastanın rutin 
laboratuvar tetkiklerinde herhangi bir özellik saptanmadı. Kontrastsız batın BT istendi. 
Hastanın BT‟sinde sol renal ven normalden geniĢ olması haricinde ek patolojik bulgu rapor 
edilmedi. Bunun üzerine hastaya intravenöz kontrast madde verilerek batın BT çekildi. Sol 
renal vende trombüs ile uyumlu 56x17 mm boyutunda geniĢ dolma defekti tespit edildi. 
Hastaya medikal tedavi olarak 300 mg ASA ve subkutan 0,8 IU DMAH baĢlandı ve 
romatoloji servisine yatırıldı. 
Sonuç: Yan ağrısı acil servise sık baĢvuru nedenleri arasındadır. Yan ağrısının ayırıcı 
tanısında böbrek ve üreter taĢ hastalığı ilk sırada yer alırken, aynı semptom ve bulguları 
sergileyen pek çok hastalık vardır. Bu hastalıklardan biri de nadir görülen renal ven 
trombozudur. Ġyi anamnez ve fizik muayene yanında doğru seçilmiĢ laboratuvar ve 
görüntüleme tetkikleri ile bu gibi tanıların atlanmasının önüne geçileceği görülmektedir. 
  

Anahtar Kelimeler: Yan ağrısı, Behçet Hastalığı, Renal ven trombozu 
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Kontrastlı Batın BT 

 
Sol renal vende geniş dolum defekti 
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Kontrastsız Batın BT 

 
Sol renal vende dilatasyon 
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[PB-O13] 

Acil Servise Nöbetle Gelen Hastada Tanısı Konulan Nadir Sebep: Hipoparatiroidi 
  

Taner ġahin, Mehmet Yılmaz, Hıdır Yılmaz, Ali Ġhsan Kilci 
Kayseri Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi,Acil Tıp Kliniği,Kayseri 
  

GiriĢ: Acil servise nöbet geçirme nedeni ile baĢvuru sıktır. Konvulziyon nedenleri arasında 
hipokalsemi nadir sebepler arasındadır. Acil servise jenaralize tonik-klonik nöbetle baĢvuran 
hastalarda etiyolojik neden olarak ilk sırada hipokalsemiyi eğer bazal ganglion kalsifikasyonu 
yanında özellikle ekstrapramidal belirti ve bulgular yoksa, düĢünmek zordur(1). 
Olgu: 53 y erkek hasta nöbet geçirme sonrasında el ve ayaklarda uyuĢma nedeniyle acil 
servise getirildi. Hastanın öyküsünde nöbet geçirme ve herhangi bir ilaç kullanma 
yoktu.Hastanın vitalleri stabil, Ģuuru açık, GKS:15 idi.Nörolojik muayenesi normaldi. Bakılan 
parmak ucu Kġ:142 idi. Hastanın muayenesinde ellerde kasılması mevcuttu. Chvostek ve 
Trousseau negatifdi. Çekilen EKG si NSR, QRS geniĢlemiĢ ve QT süresi:0.48 msn olarak 
hesaplandı(Normal QT<0.42 msn)(ġekil 1).Hastadan kan değerleri,görüntüleme istendi. 
Hastanın PAAC grafisi normaldi. Kranial BT de beyin parankiminde her iki bazal ganglion ve 
periventriküler bölgede simetrik ve yaygın parankimal kalsifikasyonlar mevcuttu(ġekil 2). 
Hastanın Serum Kalsiyum düzeyi 5.1(N:8.4-10.6 mg/dl),Fosfor 4.2(N:2.3-4.7 

mg/dl),Magnezyum 2.52(N:1.2-2.5 mg/dl),Total Protein 7.9(N: 6.4-8.3 g/dl),Albumin 

4.1(N:3.5-5.2 g/dl),diğer kan değerleri normaldi. Hastanın düzeltilmiĢ Kalsiyum değeri: 5.18 
olarak hesaplandı. Hastaya elementer kalsiyum 200 mg/ 30 dk içinde infüze edildi. Takibinde 
semptomlar düzelene kadar 100 mg/saat hızında i.v kalsiyum tedavisine devam edildi. Hasta 

ileri tetkik için hastaneye yatırıldı. Endokrinoloji servisinde yapılan tetkiklerde iPTH <2.5 
(N:11-79.5 pg/ml) olarak ölçüldü. Hastada bu bulgularla idiyopatik hipoparatroidi tanısı 
konuldu ve konvulziyonu buna bağlandı (2,3).Kranial BT deki bulgular da hipoparatiroidi ve 

hipokalsemiye sekonder olarak kalsiyum birikimleri olarak düĢünüldü (4, 5). 
Sonuç: Hipoparatiroide hipokalsemi, hiperfosfatemi, normal renal fonksiyon, normal serum 
magnezyum değeri, düĢük iPTH seviyesi görülebilir. Klinik olarak hipoklasemi bulguları ve 
nöbetler görülebilir(2,3).Akut hipokalsemi acil durumdur ve yakından takip gerektirir(6). Acil 
servise hipoparatroidik hasta epileptik nöbetlerle gelebilir.Kalsiyum birikimlerini göstermede 
en sık kullanılan inceleme yöntemi beyin BT dir.Beyin parankiminde görülen bu 
kalsifikasyonlar kanamalarla karıĢtırılabilir(4,5). Acil servise nöbetle gelen hastalarda nöbet 
sebebi olarak hipokalsemi ve hipoparatiroidiyi de akıldan çıkarmamak gerekir.Bu hastalarda 
kranial BT de görülen hiperdens alanlar kanama ile karıĢtırılmamalıdır. 
  

Anahtar Kelimeler: Acil Servis, Nöbet, Hipokalsemi;Hipoparatiroidi 
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[PB-O14] 

Toraks tüpü tıkanıklığına bağlı solunum arresti 
  

Mustafa Örfi Erdede, Mehmet Özel, Neslihan Saçlı Bozkurt, Hakan Topaçoğlu 

Ġstanbul Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Ġstanbul 
  

GiriĢ: Pnömotoraks, visseral ve parietal plevra arasında hava birikimidir. Tansiyon 
pnömotoraks ise akciğer parankimi ve/veya trakeobronĢial sistemden intraplevral boĢluğa tek 
yönlü hava kaçağının olması sonucu oluĢur. Tansiyon pnömotoraks tanısı genellikle 
görüntüleme yöntemleri ile değil, klinik olarak konulur ve acil tedavi (dekompresyon) 
gerektirir. Ġğne torakostomi geçici bir süre uygulanabilir ise de gerçek tedavi olan tüp 
torakostomi her zaman endikedir.  

Olgu: Akciğer karsinomu tanısıyla baĢka bir hastanede tedavi görmekte olan 69 yaĢında erkek 
hasta 112 Acil Sağlık Hizmetleri tarafından akut böbrek yetmezliği nedeni ile konsültasyon 

amaçlı acil servise getirildi. Tedavi gördüğü merkezde yatıĢı esnasında sağda masif malign 
plevral efüzyon nedeni ile tüp torakostomi uygulandığı, hastanın ambulans ile transferi 
esnasında solunum arresti geliĢtiği ve balon maske ile solutulduğu sağlık ekiplerince rapor 

edildi. Acil servise getiriliĢinde bilinç kapalı kooperasyon ve oryantasyonu yoktu. Spontan 
solunumu olmayan hasta balon maske desteğindeydi. Ġlk değerlendirmede siyanoz ve 
hipotansiyonu tespit edilen hastanın kardiyovasküler muayenesinde kalp sesleri derinden 

geliyordu. Hastaya uygulanan toraks tüpün dren kısmının yoğun pıhtı ile tıkalı olduğu ve 
drenajdan havalanmanın olmadığı görüldü. Hasta acilen resusite edilerek tıkalı olan tüpü 
değiĢtirildi. Balon maske ile solutulmaya devam edilen hastanın spontan solunumu kısa 
sürede geri döndü. Ġzlemde siyanozu gerileyen hastanın vital bulguları kısa süre içerisinde 
normal sınırlara döndü. Bilinç durumunda açılma olan hastanın yakınlarından alınan öyküde, 
hastanın tüp bakımının iki gündür yapılmadığı öğrenildi. Hasta böbrek yetmezliği açısından 
tedavi altına alınarak tedavi gördüğü hastaneye yatıĢ amaçlı sevk edildi.  
Sonuç: Tüp torakostomi uygulanması plevral aralıkta bulunan sıvı veya havanın drenajı ve 
solunum sıkıntısının düzeltilmesinde son derece önemli bir uygulamadır. Ancak bu iĢlemin 
hayatı tehdit edici komplikasyonlarından biri drenaj tüpünün tıkanmasıdır. Tüp torakostomi 
uygulandıktan sonra kontrol ve bakımlarının düzenli yapılmasının son derece hayati öneme 
sahip olup gözardı edilmemelidir. 
  

Anahtar Kelimeler: tüp torakostomi, tansiyon pnomotoraks, malpraktis 
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[PB-O15] 

Popüler bir bitkisel tedavi, zeytin yaprağı ekstresi, ve kullanmına bağlı gelişen 
hiponatremi olgusu 

  

Can Özen, Serkan Emre Eroğlu, Musa Adanç, Haldun Akoğlu, Özge Onur, Arzu DenizbaĢı 
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pendik Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Acil Tıp Ana 
Bilim Dalı, Ġstanbul 
  

GiriĢ: Tamamlayıcı alternatif tıp kullanımı dünyada her geçen gün artmaktadır. Zeytin yaprağı 
ekstresi de bu amaçla kullanılan maddelerdendir. Hastalar sıklıkla uyguladıkları alternatif 
tedavileri anamnezde belirtmezler. Acil servise baĢvuran hastaların tanı ve tedavisi süresince 
ilaç anamnezinin detaylı alınması esastır. Ġlaç anamnezinde tamamlayıcı alternatif metotlar 
mutlaka sorgulanmalıdır. Bu sunumda tıbbi olarak açıklanamayan bir durumun doğru ilaç 
anamnezi ile aydınlatılabilineceğine dikkat çekmek amaçlanmıĢtır. 
 

Olgu: 90 yaĢında kadın hasta acil servisimize bilinç kaybı, mide bulantısı ve hematüri 
Ģikayetleri ile getirildi. GeliĢinde hastanın GKS'ı 15, nabzı 108/dk olup diğer vital bulguları 
stabildi. Fizik muayenede sol flankta hassasiyet tespit edildi. Hastanın bilinen DM ve solda 
nefrolitiazis öyküsü vardı. Ġnsülin dıĢında düzenli ilaç kullanımı yoktu. Üriner sistem 
enfeksiyonu ön tanısıyla tetkik edilen hastanın sodyum değeri 114 mmol/L ölçüldü. Ġdrar 
tetkikinde 112 WBC ve maya izlendi. Hastanın bilinç bulanıklığı hiponatremiye bağlandı. 
Anamnez, muayene ve labaratuar bulgularına göre hiponatremiye sebep olacak herhangi bir 

faktör tespit edilmeyen hastanın daha sonra detaylandırılan anamnezinde zeytin yaprağı 
ekstresi tükettiği öğrenildi. Hastanın hiponatremisinin sebebinin kullandığı maddenin diüretik 
etkisi olduğu düĢünüldü. Sıvı replasmanı yapılıp tedavisi düzenlenen hasta önerilerle taburcu 
edildi. 

 

Sonuç: Zeytin yaprağı ekstresi alternatif tıpta kullanılan bir maddedir. Ġçerdiği oleuropein 
isimli fenol bileĢiğinin etkileri arasında vazodilatasyon, hipotansiyon, antiinflamatuar etki, 
antipiretik etki, anti platelet etki ve diürez bulunur. Çay Ģeklinde veya ektraktı gıda takviyesi 
olarak kullanılabilmektedir. Ancak bu gibi maddelerin kullanımı bu konunun uzmanları 
tarafından düzenlenmelidir. Bilinçsiz kullanımı beklenmeyen klinik durumlara veya 
labaratuar bulgularına sebep verebilmektedir. Bu gibi ilaç dıĢı maddelerin tüketimini tespit 
etmek için acil tıp pratiğinde hastaların detaylı öyküsünün alınması büyük önem taĢır. 
Vakamızda da alınan detaylı öykü tanının daha çabuk koyulmasında ve hastanın gereksiz 
internasyonunu önlemekte faydalı olmuĢtur. 
  

Anahtar Kelimeler: hiponatremi, oleuropein, zeytin yaprağı 
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zeytin yaprağı 

 
Zeytin ağacı yaprağının içerdiği oleuropein başta antioksidan etki olmak üzere birçok 
etkisinden sorumludur. 
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[PB-O16] 

Çok Bilinen Az Görülen Bir Olgu Uzun Kemik Kırığı? Evet! Yağ Embolisi 
  

Mustafa ġahan, Ali KarakuĢ, Nursel Doğan, Koca ÇalıĢkan, Mehmet Duru 

Mustafa Kemal Üniversitesi Acil Tıp A.D. / HATAY 

  

GiriĢ: Yağ embolisi uzun kemik kırıklarından sonra geliĢen ani bilinç değiĢikliği ve nörolojik 
defisit ile kendini gösteren klinik bir durumdur. Eriyik yağ damlacıkları ve mikro yağ 
partikülleri sistemik venöz dolaĢım ile kalbe gelirler. Eriyik ve mikropartikül yapıda 
olduklarından akciğeri geçerek, arteryal sistemle beyne gidebilirler. Bu özelliklerinden dolayı 
diffüz mikroinfarktlar oluĢturma eğilimindedirler. 
Olgu: Hasta Acil Servisimize getirildiği günün sabahında çıkan bir çatıĢmada yaralanmıĢ. 
AteĢli silah yaralanması olgusu olarak hastanemize getirildi. Geldiğinde sol alt ekstremite 
tamamen sargılı ve atelde idi. Sol kol sargılı idi ve yüzünde çok derin olmayan abrazyonlar 
vardı. Tansiyonu100/70 nabız.85/dak. Saturasyonu:90 idi. ġuuru açık koopere ve GKS:15 idi. 
Hastaya sıvı takıldı. Tetanoz ve antibiyotik proflaksisi yapıldı. Grafileri, beyin BT ve batın 
USG tetkikleri yapıldı. Sol femur açık parçalı kırık, sol fibula kapalı nondeplase kırık vardı. 
Sol humerusta kırık yoktu ancak sol kol medial kısımda geniĢ cilt defektif yaralanması vardı. 
Beyin BT ve batın USG doğal olarak yorumlandı. 
Sonuç: Hasta Ortopedi kliniğine konsülte edildi. Kanama kontrolü ve ateli tekrar yapılan hasta 
hastaneye yatıĢ arefesinde iken, ani geliĢen bilinç bozukluğu oldu. Hasta ile kooperasyon 
kurulamıyordu ve hastanın gözleri sol-orta yukarıya deviye oldu. Hastada yeni bir klinik 

durum oluĢmuĢtu. Henüz dakikalar önce çekilen beyin BT‟ si normaldi. Ancak uzun kemik 
kırığı mevcut olan hastada yağ embolisi düĢünülerek beyin difüzyon MR çekildi. MR: 
Multiple milimetrik difüzyon kısıtlaması (Yağ embolisi ile uymlu görüntü) rapor edildi. 
Nöroloji kliniği ile de konsülte edilen hasta yoğun bakıma yatırıldı. 
  

Anahtar Kelimeler: Femur kırığı, yağ embolisi, Ģuur bozukluğu 
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[PB-O17] 

Evde Temizlik Sonrası Organofosfat Zehirlenmesi 
  

Burak Hasgül, Serhat Karaman, Murat Ayan, Mehmet Esen, Ufuk CoĢkun 

GaziosmanpaĢa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Tokat 
  

GiriĢ: Dichlorvos; tarımda ve evde yaĢayan zararlı böcek türlerini kontrol etmek için 
kullanılan organofosfattır. Asetilkolinesteraz enziminin inhibisyonu üzerinden etkisini sinir 
kavĢaklarında asetilkolinin birikmesi ile gösterir. Maruz kalındıktan 30–60 dk etkileri baĢlar 
ve 6–8 saatte maksimum etkiye ulaĢır. Dünyada zehirlenmelerin en sık ölümcül nedenleri 
arasındadır. 
 

Olgu: 24 yaĢında ve 54kg ağırlığındaki bayan hasta acil servise baĢvurmadan 8 saat önce evde 
temizlik amaçlı etken maddesi dichlorvos olan tarım ilacını inhale etmesi ve cilt teması olması 
üzerine acil servisimize getirildi. Bulantı kusma, mide krampları, halsizlik, yüzde flushing, 
tükürük bezleri ve gözlerde lakrimasyon artıĢı, idrar inkontinansı mevcut idi. Fizik 
muayenede genel durum orta, bilinç açık,pupiller hafif midriyatik idi.TA:100/60, ateĢ:36, 
nabız:86/dk, solunum sayısı:16/dk idi. Kan gazında ph:7.36, HCO3:19mEq/L, PO2:87 

mm/hg, PCO2:38mm/hg idi. Kıyafetleri çıkarıldı, ıslak spançla ekstremite ve yüz temziliği 
yapıldı. Hastaya iv 2gr pralidoksim 20 dk da bolus olarak verildi. Ġv 1mg atropin baĢlandı, iv 
hidrasyon sağlandı, yakın monitorize takip edildi. Laboratuvar da hastanın psödokolinesterazı 
4930 IU/L olarak ölçüldü. Takipte kontrol psodokolinesteraz 4000 IU/L olarak ölçüldü ve 
500mg/h pralidoksim infizyon verildi. Hastanın mekanik ventilatör ihtiyacı geliĢmedi. 5 gün 
takip edildikten sonra semptomları gerileyen hasta servise alındı, Ģifa ile taburcu edildi. 
 

Sonuç: Ülkemizde organofosfat zehirlenmesi halen sık karĢılaĢılan bir durumdur. GeliĢmekte 
olan ülkelerde organofosfatlı bileĢiklerin kolay elde edilebilmesi, kaza ya da intihar amaçlı 
zehirlenmeleri artırır. Suicid dıĢı nedenlerle de organofosfat maruziyeti sonrası zehirlenme 
oluĢabileceği ve bu vakaların erken tanı ve tedavisi sağlandığında mortalite riskinin ortadan 
kalktığını tekrarlamak istedik. 
  

Anahtar Kelimeler: organofosfat, zehirlenme, erken tanı 
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[PB-O18] 

Ekstazi Kullanımı Sonrası Pnömomediastinum: Olgu Sunumu 

  

Derya Öztürk, Ertuğrul Altınbilek, Murat Koyuncu, Özgür Çevrim, Ġbrahim Ġkizceli 
ġiĢli Hamidiye Etfal Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı,Ġstanbul 

  

GiriĢ: Ekstazi(3,4-metilenedioksimetamfetamin, MDMA), amfetamin türevi bir maddedir ve 
son yıllarda genç eriĢkin popülasyonda oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır. 
Maddeninbağımlılık yapıcıetkisinin yanı sıra yaygın kötüye kullanımı, acil servislere 

baĢvuruların artması nedeniyle ilgi çekmektedir. Bu maddeyi kullanan hastalarda, boyun 
amfizemi ve yutma güçlüğü gözlemlendiğinde, pnömomediastinum düĢünülmelidir. Bu 
maddenin kötüye kullanım potansiyeli nedeniyle acil serviste çalıĢan hekimlerce tanınması ve 
bilinmesi gereklidir. 

Olgu: 22 yaĢındaki erkek hasta, uykudan uyandıran anksiyete, boyun ağrısı, nefes darlığı ve 
çarpıntı Ģikayetiile acil servise baĢvurdu. Hikayesinde 36 saat önce ekstazi kullanımı mevcut 
olan hastanın bu tür bir ilacı ilk kez kullandığı, ilacı aldıktan 30 dakika sonra çarpıntısı ve 
bulantısı olduğu ancak kusmasının olmadığı, bilinç kaybı oluĢmadığı ve yaklaĢık 10 dakika 
sonra Ģikayetlerinin kendiliğinden düzeldiğini ifade etti. ÖzgeçmiĢinde özellik olmayan 
hastanın yapılan fizik muayenesinde boyunda ĢiĢlik, kızarıklık, cilt altı krepitasyon ve sesde 
kabalaĢması mevcuttu. Nabız:145/dk, TA:130/70 mmHg, Solunum sayısı:22/dk, SpO2:% 88 
idi.Kardiyak oskültasyonda S1 (+), S2 (+), ritmik, taĢikardikti. Elektrokardiyografisi(EKG) 
normal sinüs ritmi ile uyumlu ve taĢikardikti. Laboratuar parametrelerinde özellik yoktu. 
Ġdrarda metamfetamin/amfetamin düzeyi çalıĢılamadı. PA akciğergrafisinde cilt altı amfizem 
görüntü izlendi. Bilgisayarlı toraks tomografisinde pnömomediastinum ile uyumlu görüntüsü 
mevcuttu (Resim 1).Bilgisayarlı servikal tomografisinde cilt altı amfizem ile uyumlu görüntü 
mevcuttu (Resim 2).Kontrastlı özofagografisinde kontrast madde kaçıĢı saptanmadı. Ġkinci 
kuĢak IV sefalosporin 1gr2x1 baĢlandı. ġikayetleri gerileyen ve 72 saatlik takipte stabil 

seyreden hasta, günlük seri PA akciğer filmi çekilme önerisiyle ve psikiyatri konsültasyonu 
ile taburcu edildi. Birinci hafta sonunda çekilen PA akciğer grafisinde subkutan amfizemlerin 
tamamen gerilediği tespit edildi. 
Sonuç: Ekstazi kullanımı dünyada ve ülkemizdeartmakta olup kullanımına bağlı geliĢen 
komplikasyonlar da paralelolarak artmaktadır.Bu nedenle komplikasyonlarına karĢı dikkatli 
olunmalıdır.Ekstasiye bağlı pnömomediastinum geliĢmiĢ olabileceği 
düĢünülmelidir.Buolguların 

tanısında akciğer grafisi ve toraks BT genellikle yeterlidir. 
  

Anahtar Kelimeler: dispne, ekstazi, spontan pnömomediastinum 
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resim 1 
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[PB-O19] 

İlaca bağlı yanık; „‟Steven Johnson Sendromu‟‟ mu yoksa „‟Toksik Epidermal 
Nekroliz‟‟ mi? 

  

Oğuz Urgan, Serkan Emre Eroğlu, Haldun Akoğlu, Özge Ecmel Onur, Arzu DenizbaĢı 
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pendik Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Acil Tıp Anabilim 
Dalı, Ġstanbul 
  

Giriş: Steven Johnson sendromu (SJS) ve toksik epidermal nekroliz (TEN); nadir görülen ve 
yaygın epidermal nekrozla giden aynı aĢırı duyarlılık hastalığının farklı Ģiddetteki formlarıdır. 
Her ikisinin de ayrımında temel nokta, hastalığa katılan vücut yüzey oranıdır. Tutulumun 
%10‟un altında olması SJS, %30‟un üzerinde olması TEN ve %10-30 aralığı SJS/TEN geçiĢ 
olgusu olarak değerlendirilir. 
Bu sunumda, acil servise siprofloksasin kullanımı sonrası vücudunda tıpkı yanıkta olduğu gibi 
yaygın büller ile baĢvuran hastanın tanısal süreci ve SJS-TEN ayrımının farklı kliniklerce 

değiĢken değerlendirilmesine yer verilmiĢtir.  
Olgu: 76 yaĢında bayan hasta, vücudunda oluĢan büller nedeni ile acil servise getirildi. 
Bilinen kronik böbrek yetmezliği olan hastanın arteryel kan basıncının 90/60 mmHg olması 
dıĢında vital bulguları normaldi. Fizik muayenesinde vücudunun yaklaĢık % 70‟ini kaplayan, 
genital bölge ile mukozaları da tutan, bazı yerlerde eritemli olan erode ve intakt bülleri 
mevcuttu. (Resim 1, 2). Hastanın laboratuvar değerlerinde kreatinin; 9,81 mg/dL, BUN; 72 
mg/dL, glukoz; 124 mg/dL, serum bikarbonat; 15,1 mmol/L ve CRP;180 mg/L olması dıĢında 
patolojik değer saptanmadı. Acil serviste kaldığı 6 saatlik sürede 4 ayrı klinik tarafından da 
durum SJS olgusu olarak değerlendirildi. Buna karĢın, lezyonlarının oranına bakılarak hasta 

tarafımızdan TEN olarak değerlendirildi ve yoğun bakıma sevk edildi. Olgumuzun 4 günlük 
yoğun bakım takibi sonunda ölmüĢ olduğu öğrenildi. 
Sonuç: SJS ve TEN için erken tanı, Ģüpheli ilaç kullanımının hemen kesilmesi, ideal bir 
destekleyici bakım halen en önemli ve etkili tedavi yaklaĢımıdır. 
TEN için geliĢtirilen bir ölçek olan SCORTEN, hastalığın Ģiddetini ve buna bağlı olarak ölüm 
hızını tahmin etmekte kullanılmaktadır. (Tablo 1, 2) SCORTEN değeri 3 ve üzeri olan 
hastaların ölüm hızı %35,3‟den yüksek olup, hızlı bir Ģekilde yoğun bakıma sevk edilmeleri 
son derece önemlidir. Benzer vakalarda durumun hızla tanınıp, hemen tedaviye baĢlanmasının 
hayat kurtarıcı olabileceği unutulmamalıdır. 
  

Anahtar Kelimeler: Steven Johnson sendromu, Toksik epidermal nekroliz, Siprofloksasin 
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Erode ve intakt büller 
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Erode ve intakt büller 

 
 

SCORTEN ölçeği 
Özellikler Puan 

YaĢ >= 40 1 

Malignite varlığı 1 

BUN > 28 mg/dl 

( > 10 mmol/l ) 
1 

Glukoz > 252 mg/dl 

( > 14 mmol/l ) 
1 

Nabız >= 120/dk 1 

Serum Bikarbonat Düzeyi  

< 20 mmol/L 
1 

Tutulan Vücut Yüzeyi >= %10 1 
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SCORTEN ölçeğini oluşturan unsurlar. Bu ölçeğin hastanın başvurusundan itibaren ilk 24 
saatte ve 3. gün kullanılması önerilmektedir. Pediatrik yaş grubundaki değerler tam olarak 
bilinmemektedir. 

SCORTEN skoruna göre tahmini mortalite hızları 
Skor Mortalite Hızı (%) 
0-1 puan %3,2 

2 puan %12,1 

3 puan %35,3 

4 puan %58,3 

5 veya > puan %90 
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[PB-O20] 

Nadir bir birliktelik: Puloner emboli ve pnömotoraks 

  

Yunus Emre Özlüer, Fatih Türkmen, Ömer Yüceer, Selçuk Eren Çanakçı, Ahmet Tunç Deniz, 
Mücahit Avcil 
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp ABD 

  

GiriĢ: Pulmoner emboli ve pnömotoraks her ikisi de hayatı tehdit eden ve ani ölümlere yol 
açabilen aciller arasında yer almaktadır. Literatürde bu ikisinin birlikteliği çok nadir 
görülmektedir. 
 

Olgu: 64 yaĢında erkek hasta acil servisimize 2 gündür olan nefes darlığı Ģikayeti ile 
baĢvurdu. Öyküsünden kemik ve akciğer metastazı olan pleomorfik liposarkom tanılı olduğu 
15 gün önce sol kalça ekleminden protez operasyonu geçirdiği öğrenildi. Vital bulguları 
TA:160/90 mmHg, nabız:91/dk, solunum sayısı:20/dk, ateĢ:36,4 C, Pulse oksimetre:%95 olan 
hastanın fizik muayenesinde sol hemitoraksta solunum sesleri hafif azalmıĢ olarak tespit 
edildi. Tam kan sayımı, kan gazı ve biyokimyasal tetkikleri normal olan hastada D-

dimer:4700 tespit edilmesi üzerine çekilen pulmoner BT anjiografide sağ alt pulmoner arter 
içerisinde inferiorda segmental dallara kadar uzanan trombüs, sol akciğerde massif 
pnömotoraks saptandı. Bunun üzerine hastaya göğüs tüpü takılarak kapalı su altı drenajı 
uygulandı ve uygun tedavi ve takibinin yapılması için Onkoloji Servisi'ne yatırıldı. 
 

Sonuç: Nefes darlığı Acil Servis‟e sık baĢvuru nedenlerinden biri olmakla birlikte 
etiyolojisinde pulmoner emboli ve pnömotoraks da yer almaktadır. Olgumuzda bu iki klinik 
durumun nadir birlikteliğini ortaya koymak istedik. 
  

Anahtar Kelimeler: liposarkom, pnömotoraks, pulmoner emboli 
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pnömotoraks ve pulmoner emboli1 

 
 

 

pnömotoraks ve pulmoner emboli2 
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[PB-O21] 

Acil servise kızarıklık ve ishal şikayeti ile gelen sıradışı bir hasta; Karsinoid Sendrom 

  

Volkan Ülker, Okan Günaydın, Uğur Gülöksüz, Muhammed Fatih Mektebi, Ġsa Kılıçaslan 

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı,Ankara 

  

GiriĢ: BronĢiyal nöroendokrin(karsinoid) tümörler akciğertümörlerinin nadirbirgrubu olup 
nöroendokrin farklılaĢma olarak tanımlanıp nispeten iyiklinikseyre sahiptir.Karsinoid 
tümörler embriyolojik nöral krestten göç etmiĢ peptid-amin üreten nöroendokrin hücrelerden 
meydana gelmektedir.Gastrointestinal sistem en sık tutulan bölge iken akciğer ikinci 
bölgedir.Biz bu olgu sunumunda Acil Servis'e bulantı,kusma,yüzde kızarıklık ve ishal Ģikayeti 
ile gelen 53 yaĢında erkek hastanın Primer akciğer karsinoid tümörü karaciğer metastazı 
çıkmasını anlattık. 
Olgu: 2 aydır olan cıvık,kan ve mukus olmayan dıĢkılama ve 2 gündür bulantı,kusma,karın 
ağrısı,yüzde kızarıklık ve ĢiĢlik Ģikâyeti ile AS‟e baĢvurdu.Hastanın yapılan Fizik 
Muayenesinde yüzde kızarıklık,sol üst akciğer bölümünde solunum seslerinde azalma, sağ üst 
kadranda derin palpasyonda hassasiyet,umbilikal bölgede hiperemi,batında artmıĢ barsak 
sesleri ve ritmik taĢikardik kalp sesleri saptandı.Hastanın özgeçmiĢinde 30yıldır kronik 
etilizm olduğu,8 yıl önce Akciğerden operasyon geçirdiği ve son ikiayda 15kg verdiği 
öğrenildi.Hastanın beyaz küre yüksekliği saptanması ve muayenesinde sağ üst kadranda 
hassasiyeti saptanması üzerine Üst Abdominal USG çekildi.USG‟de büyüğü 8x7cm 
boyutlarında multiple,yaygın kitle(met?),safra kesesi hidropik görünümde olup duvar kalınlığı 
4,5 mm maksimal ve intrahepatik safra yolları belirgin olarak saptandı.Hastanın 
Kolanjit/kolesistit tanısıyla Dahiliye Servisine yatırıldı.Hastanın Karaciğer metastazları 
üzerine primer saptanması için çekilen Torakoabdominal Bilgisayarlı 
Tomografisi‟nde(TABT) Karaciğer‟de en büyüğü segment 6-7 bileĢkesinde 7,5x8,5 cm 
boyutlarında içerisinde kistik nekrotik alanlar bulunan multipl kitle lezyonu (met?) 
saptandı.Hastadan 24 saatlik toplanan idrar tetkikinde 5-hidroksiindolasetik asit düzeyi 634 
ug/24h ve serotonin düzeyi 3,0 mg/24h olarak tespit edildi. Hastanın tedavisine karsinoid kriz 
düĢünülerek somatostatin 3x0,1mg subkutan olarak uygulandı. Hastanın karaciğer biyopsi 
sonucu Nöroendokrin tümör metastazı ve iyi diferansiye karsinoid tümör saptandı. Hastanın 
takibinde oktreotid 10 mg flakon ayda bir dozu ile onkoloji poliklinik önerisi ile taburcu 
edildi. 

Sonuç: Bizim hastamız gibi nadir olarak karsinoid sendrom ile baĢvuran (ishal, kızarıklık, 
bronkospazm ve taĢikardi) hastalarda reaktif hava yolları hastalıkları, intraabdominal 
patolojiler ve ürtikeryal yakınmalar ile giden diğer hastalıklar da gözden geçirilmelidir.Acil 
servise kızarıklık,ishal,bronkospazm ve taĢikardi ile baĢvuran hastalarda semptomatik tedavi 

ile birlikte karsinoid kriz düĢünülerek ileri tetkik ve görüntüleme yapılmalıdır. 
  

Anahtar Kelimeler: Acil Servis, Ġshal, Karsinoid Kriz, Karsinoid Tümör, Yüzde Kızarıklık 
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Şekil 1-) Hastanın gelişinde yüz ve boyunda kızarıklık ve şişlik 

 
 

 

Şekil 2-)Hastanın çekilen Abdominal Btsindeki Karaciğer Metastazları(beyaz Oklar) 
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[PB-O22] 

İzole Adrenal Hemoraji 
  

Salim Kemal Tuncer, Cengiz Kaya, Ümit Kaldırım, Özgür Sezer, Ġbrahim Arzıman 

Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Ankara 

  

GiriĢ: Abdominal travma acil servislerde sık karĢılaĢılan bir durumdur. Abdominal travmalar 
künt, penetre veya birlikte olabilir. Künt abdominal travmalar en sık motorlu taĢıt kazaları ile 
prezente olur. Bu mekanizmada bütün karın içi organlar risk altındadır. Retroperitoneal kavite 
içinde derin yerleĢimi ve etraf dokularla sıkı Ģekilde sabitlenmesi nedeniyle künt travma 
sonrası adrenal gland hasarı sık karĢılaĢılan bir durum değildir. Sağ üst karın ağrısıyla acil 
servise müracaat eden olguda geliĢen izole adrenal hemoraji olgusunu paylaĢmayı amaçladık. 
Olgu: 52 yaĢında erkek hasta, araç içi trafik kazası sonrası acil servise sağ üst kadran ağrısıyla 
müracaat etti. GeliĢinde Glasgow Koma Skalası 15 olarak değerlendirildi. Arteriyel Kan 

Basıncı 144/62 mmHg, Nabız 83 vuru/dakika ve oda havasında oksijen saturasyonu % 95 
olarak ölçüldü. Muayenesinde nazal dorsumda ve sağ üst kadranda hassasiyet ve dinlemekle 
sağ akciğer sesleri azalmıĢ olarak tespit edildi. Biyokimyasal incelemeler normal sınırlar 
içerisindeydi. Bilgisayarlı Tomografi incelemelerinde nazal fraktür ve sağ akciğerde 
kontüzyon tespit edildi. FAST ve abdominal USG incelemeleri normal olarak değerlendirilen 
hastanın kontrastlı abdominal BT'sinde adrenal hemoraji tespit edildi. Tanı sonrası hasta 
Genel Cerrahi servisine yatırıldı. 
Sonuç: Künt abdominal travma sonrası izole adrenal hemoraji nadir rastlanan bir durumdur. 
Ġzole adrenal hemorajide klinik semptom ve bulgular müphemdir. Ancak bilateral adrenal 
hemoraji durumunda, akut adrenal yetmezlik nedeniyle mortalite oranları yüksektir. Bu 
olgudaki gibi olağan olmayan prezentasyonla müracaat eden hastalarda sağ üst kadran 
ağrısının bir nedeni olarak adrenal gland hasarı akla getirilmelidir. 
  

Anahtar Kelimeler: Künt Abdominal Travma, Sağ Üst Kadran Ağrısı, Ġzole Adrenal 
Hemoraji 
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[PB-P01] 

ortopedik bir acil: skafoid kırığı 
  

Mustafa KeĢaplı, Ġbrahim Halil Toksul, Ramazan Güven, Ali Vefa Sayraç, Kamil Can Akyol 
Antalya Eğitim Ve AraĢtırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği, Antalya 

  

GiriĢ: Karpal kemik kırıklarından en sık olanı skafoid kırığıdır. Genelde genç yetiĢkinlerde 
meydana gelir. Skofoid kırıkların çoğunluğu elin dorsifleksiyon pozisyonundayken olan 
düĢmelerde olur. Hastaların el bileği radial tarafında ağrı olur. Tanısal yöntem olarak 
kullanılacak ilk yöntem direk iki yönlü grafidir.  
Olgu: 16 yaĢında erkek hasta futbol oynadığı sırada eli dorsifleksiyon pozisyonundayken 
düĢmüĢ. Acil servisimize baĢvurduğu sırada sağ el bileği radial bölgesinde ağrı ve enfiye 
çukurunda hassasiyet mevcuttu. Hastanın sağ el motor ve duyu muayenesi normaldi. Çekilen 
2 yönlü direk grafide skafoid kırığı mevcuttu. Bunun üzerine ortopedi ile konsülte edilen 
hasta operasyona alınmak üzere yatırıldı.  
Sonuç: Skafoid kemik en sık görülen karpal kemik kırığıdır. ġeklinin düzensiz olmasından 
dolayı direk grafide bazen gözden kaçabilir. Klinik Ģüphe varlığında hastaya BT ve MRI 
çekilmelidir. Skafoid kırıklarında avasküler nekroz geliĢme riski olduğundan hasta hemen 
konsülte edilmelidir. 
  

Anahtar Kelimeler: kırık, ortopedi, skafoid 

 

 
skafoid kırığı 

 
direk el bileği PA grafi. Skafoid kemiğin orta kısmından kırıldığı görülüyor 
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[PB-P02] 

Başağrısının nadir bir nedeni 
  

Murat Ersel
1
, Funda Karbek Akarca

1, AyĢe Güler2
, AyĢe Ece Tavas1, Yusuf Ali Altuncı1

, 

Selahattin Kıyan1
 

1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Ġzmir 
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Ġzmir 
  

GiriĢ:  
BaĢağrısı acile baĢvuru sebepleri arasında sık rastlanan bir nedendir. BaĢağrılarının büyük bir 
kısmı migren ya da gerilim tipi baĢağrısı gibi hayati tehlike arzetmeyen sebeplerdir. 
Ġntrakranial hemoraji ya da meninjit daha nadir rastlanan ancak hayati tehlike oluĢturan 
sebeplerdir. Bu olgu sunumu ile, baĢağrısı etiyolojisinde nadir rastlanan sebeplerin de 

bulunabileceğine dikkat çekmek istedik. 
Olgu:  

64 yaĢında erkek hasta acil servise 4 gündür devam eden, bulantının da eĢlik ettiği baĢağrısı 
yakınması ile baĢvurdu. Genel durum iyi, vitaller stabildi. Nörolojik muayenede bilinç açık, 
koopere, oryante, kranial sinir bakıları olağan, motor defisit yok, patolojik refleks yok, duyu 
ve serebellar bakı olağan, göz dibi bakısı olağan saptandı. Ġzlemde hastanın sol yüz yarısı ve 
sol kolda fokal motor nöbeti olması üzerine çekilen kranial BT‟de sağ parietotemporal 

bölgede akut enfarkt ya da ensefalit ile uyumlu olabilecek hipodens alan saptandı. Hastanın 
rutin kan tetkiklerinde anlamlı patoloji saptanmadı. Nöroji konsültasyonu istenen ve nöroloji 
servisine yatıĢı yapılan hastanın karotikovertebral arter Doppler USG‟sinde anlamlı darlık 
saptanmadı. Kranial MR‟da sağ parietotemporal alanda ensefalit ile uyumlu bulgular saptandı. 
Gönderilen BOS biyokimya, mikrobiyoloji, mikoloji, mikobakteriyoloji, seroloji, patoloji, 
parazitoloji, BOS HSV PCR, enterovirus ve adenovirus tip 41 sonuçları negatif geldi. Servis 
izleminde sol 4/5 hemiparezi geliĢen ve statusa giren hasta yoğun bakım izlemine alındı. 
Çekilen EEG‟de sağ hemisferde belirgin bilateral diffüz yavaĢlama gözlendi. Antiepileptik 
tedavi ile nöbetler kontrol altına alındı. Ġkinci kez yapılan LP 'de BOS HSV DNA PCR 
negatif saptanan, antiviral ve antibiyotik tedavisine rağmen klinik ve radyolojik progresyon 
görülen hasta beyin cerrahisi, nöroloji, radyoloji ortak konseyinde biyopsi kararı alındı. 
Biyopsi doku kültüründe Legionella üremesi saptandı. Hastaya Legionella ensefaliti tanısı 
kondu. 

Sonuç:  
Dirençli baĢağrısı ile baĢvuran hastalarda, ileri tetkik planlanmalıdır. Hastanın tanısı ancak 
doku biyopsisi ile konabilmiĢtir. Ensefalit tanısı ayırıcı tanıda düĢünülmeli özellikle diĢ 
çekimi öyküsü olan hastalarda Legionella ensefaliti akla gelmelidir. 
  

Anahtar Kelimeler: Acil servis, baĢağrısı, ensefalit 
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[PB-P03] 

Terapötik düzeyde warfarin tedavisi altında gelişen abdominal kas hematomu: Olgu 
sunumu 

  

Eyüp Büyükkaya1
, Alper Nacar

2, Mehmet Fatih KarakaĢ1, Nesrin Atçı3, Mustafa ġahan4
, Ali 

KarakuĢ4, Muhammed RaĢit Tanırcan1
, Mustafa Kurt

1, Adnan Burak Akçay1, Nihat ġen1
 

1Mustafa Kemal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Hatay 
2
Elbistan Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, KahramanmaraĢ 

3Mustafa Kemal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, Hatay 
4Mustafa Kemal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ġlk Yardım ve Acil Ana Bilim Dalı, Hatay 

  

GiriĢ: Warfarin klinik pratikte en sık kullanılan oral antikoagülan olup dar bir terapötik aralığa 
sahiptir. Tedavinin etkinliği için International Normalized Ratio(INR) düzeyine bakılarak doz 
ayarı yapılmalıdır. Warfarin kullanımı sırasında INR seviyesi düĢük değerde tromboz, yüksek 
değerde kanama riski olmaktadır. YumuĢak doku, gastrointestinal sistem ve üriner sistem en 
sık kanamnın görüldüğü yerlerdir. Etkin sınırlarda INR seviyesinin olması durumunda bile 
spontan kanamalar olabilmektedir. Bu vakamızda spontan geliĢen abddominal kas 
hematomunu sunmak istedik. 

Olgu: 14 yıl önce mitral kapak replasmanı yapılan 47 yaĢında kadın hasta sağ yan ağrısı, nefes 
darlığı, ayaklarda ĢiĢlik Ģikayetleriyle polikliniğimize baĢvurdu. Düzenli INR kontrolü 
yaptırdığı ve warfarine bağlı ciddi bir sağlık problemi yaĢamadığı öğrenildi. Hastanın yaygın 
periferik ödemi olup batın muayenesinde sağ lomber bölgede palpasyonla ele gelen yaklaĢık 
10x5cm boyutlarında kitle mevcuttu. Hasta warfarin dıĢında antikoagulan veya antitrombotik 
ilaç kullanmıyor. GeliĢ INR değeri 2,04 olan hastanın bundan önceki değerleride 2-3 arası 
olduğu öğrenildi. Hastanın yan ağrısının Ģiddetlenmesi ve ele gelen kitle olması nedeniyle 
abdominal ultrasografisi(USG) yapıldı. Abdomen USG‟de sağ flank bölgede kas 
kompartmanları arasında hematom Ģüphesi saptanması üzerine batın tomografisi çekildi. 
Tomografide sağ lomber bölgede abdominal kas planları arasında yaklaĢık 9x8x6 cm 
boyutunda hematom saptandı(Resim 1). Hastanın takibinde sağ lomber bölgeden baĢlayıp 
kuĢak tarzında sol karın duvarına doğru ekimozlar ortaya çıktı(Resim 2). Genel cerrahi 
tarafından da değerlendirilen hasta medikal takip edildi. Mevcut Ģikayetlerinde azalma olup 
hematomda artma gözlenmedi. INR düzeyi 2-2,5 arası olacak Ģekilde taburcu edildi. 
Sonuç: Warfarin tedavisi sırasında yüksek INR seviyelerinde kanama sık görülmesine rağmen 
bizim hastamızda olduğu gibi etkin INR seviyelerinde de ciddi kanamalar olabilmektedir. Bu 
nedenle warfarin tedavisi altında olan hastalar INR seviyesinden bağımsız olarak kanama 
yönünden dikkatli değerlendirilmelidir 

  

Anahtar Kelimeler: Abdominal kas, hematom, warfarin 
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Resim 1,2 

 
Resim 1: Abdomen tomografisinde sağ lomber bölgede abdominal kas planları arasında 
hematom Resim 2:Sağ lomber bölgeden başlayıp kuşak tarzında sol karın duvarına doğru 
ekimoz 
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[PB-P04] 

İyatrojenik Özefagus Perforasyonu 

  

Ebubekir Arslan, Engin Özakın, Filiz Baloğlu Kaya, Nurdan Acar, Arif Alper Çevik 

EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı 
  

GiriĢ: Özefagus perforasyonu nadir rastlanan bir durumdur. Son yıllarda invaziv giriĢimlere 
bağlı olarak insidansı artmıĢtır. GeliĢen tıbbi teknoloji ve tanı yöntemlerine rağmen 
mortalitesi yüksektir. Özefagus perforasyonu etyolojisinde barojenik veya travmatik nedenler 
yer alırken son zamanlarda iyatrojenik nedenler ön plana çıkmıĢtır. Tedavi baĢarısı için erken 
dönemde tanı konmalıdır. Bu bildiride özefagusa buji dilatasyonu iĢlemi sonrası acil servise 
göğüs ağrısı ile baĢvuran özefagus perforasyonu olgusu sunulmuĢtur.  
Olgu: 65 yaĢında erkek hasta, Ģiddetli olmayan batıcı tarzda göğüs ağrısı ve hafif yutma 
güçlüğü nedeniyle kliniğimize baĢvurdu. Hikayesinde 1 yıl öncesinde koroziv madde içimi 
sonrası oluĢan özefagus darlığı mevcut idi. Bu nedenle hastaya buji dilatasyon iĢlemi 
yapılmaktaydı. Fizik muayenesinde sternum distal 1/3 ünde hassasiyeti dıĢında patolojik 
bulgu yoktu. Kalp hızı:110 atım/dk, ateĢi:38.4 °C idi. EKG‟ sinde sinüs taĢikardisi vardı. Kan 
beyaz küre sayısı 18200/mm3 idi. Hastanın acil servise baĢvuru öncesinde aynı gün özefagusa 
dilatasyon iĢlemi yapıldığı ve ağrının giriĢim sonrası oluĢtuğunu belirtmesi üzerine toraks 
bilgisayarlı tomorafisi (BT) çekildi. BT‟de sol ana bronĢ çıkım seviyesi düzeyinde özefagus 
antero-lateral duvar komĢuluğunda arcus aorta, torasik aorta çevresinde ve mediasten sol yan 

tarafta hava dansiteleri izlendi(Resim1). Bu bulgularla hasta özefagus perforasyonu tanısı ile 
göğüs cerrahisi bölümüne devredildi. 
Sonuç: Özefagus perforasyonlarında tanı ve tedavide gecikme mortaliteyi etkiler. Özefagusa 
giriĢimsel iĢlem yapılan hastalarda göğüs ağrısı ve yutma güçlüğü ortaya çıkmıĢsa acil tıp 
hekiminin özefagus perforasyonundan Ģüphelenmesi gerekir. 
  

Anahtar Kelimeler: Özefagus perforasyonu, Ġyatrojenik, Acil Servis 
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[PB-P05] 

Hemofili hastasında tekrarlayan gastrointestinal sistem kanaması 
  

Burak Gün1, Sinan Yıldırım1, Nazmiye Ulu Tanrıkulu1, Göksel Bengi2
, Fatih Selvi

1
 

1Ağrı Devlet Hastanesi, Acil Servis 
2Ağrı Devlet Hastanesi, Gastroenteroloji Servisi 
  

GiriĢ 

Akut gastrointestinal sistem (GĠS) kanamasının insidansı yıllık 100.000‟de 50-150 arasında 
değiĢmektedir. Hastaların neredeyse %80‟inde kanamanın nedeni peptik ülserler ve özofageal 
veya gastroduodenal erozyonlardır. GĠS kanamalarının tedavisi için uygulanan endoskopik 
tedavi yöntemlerindeki tüm geliĢmelere rağmen GĠS kanamalarına bağlı mortalite %5-10‟lar 
düzeyindedir. Biz bu olguda üst GĠS kanaması nedeniyle endoskopik tanı ve tedavi 
uyguladığımız hemofili A hastasının analizini yapmayı amaçladık.  
Olgu Sunumu 

43 yaĢında erkek hasta 2 günden beri devam eden dıĢkıdan kan gelme Ģikayeti ile acil servise 
baĢvurdu. ÖzgeçmiĢinde 19 yaĢından beri hemofili A nedeniyle takip edildiği 13 sene önce 
GĠS kanaması nedeniyle yapılan endoskopisinde eroziv bulbit tespit edilip tedavi gördüğü 
öğrenildi. GeliĢindeki vital bulguları TA:90/60 mmHg, Nabız:104 atım/dk AteĢ:36.8 C olarak 
ölçüldü. Yapılan fizik muayenesinde epigastrik bölgede derin palpasyonda ağrı ve hassasiyet, 
rectal tuĢesinde melena dıĢında bir bulguya rastlanmamıĢtır. Laboratuvar bulguları 
hemoglobin 10.2 g/dl, hemotokrit %30.1 olması dıĢında normaldi. Hastaya xylocain lokal 
sprey ile premedikasyon uygulandıktan sonra yapılan endoskopisinde taze kan izlendi. Korpus 
mukazası hiperemikti. Antrumda pilor komĢuluğunda ön duvar küçük kurvatuar yönünde bir 
adet sızdırır tarzda kanamanın olduğu ülser lezyonu izlendi. Ülser kenarlarına toplam 6 cc 
1/1000‟lik adrenalinle skleroterapi yapıldı ve kanamanın durduğu gözlendi. Hasta faktör 8 
replasman tedavisi amacıyla hematoloji bölümüne sevk edildi. 
TartıĢma 

Hemofili A pıhtılaĢma faktörü 8‟in eksik olması sonucu ortaya çıkan ve ölümcül kanamalara 
yol açabilen en yaygın görülen kalıtımsal pıhtılaĢma bozukluğudur. Hastalıkta, kanamanın 
Ģiddeti ve sıklığı faktör 8 düĢüklüğünün derecesi ile paralel olarak seyreder. Faktör 8 düzeyi 
ne kadar düĢük ise kanama Ģiddeti ve sıklığı aynı oranda fazladır. Bu hastalıktan etkilenen 
bireyler, genellikle eklemlere ve kas içine olan kanamalarla hastaneye baĢvurabilmekle 
beraber kan kaybına bağlı ölümler de görülebilmektedir. 

Sonuç olarak hemofili hastalarında hayatı tehdit eden kanama durumlarına karĢı acil tıp 
hekimlerinin daha dikkatli olması, bu hastalarda acil cerrahi giriĢim gerektiğinde faktör 8 
replasmanı ihtiyacı olduğunun bilinmesi gerekmektedir. 
  

Anahtar Kelimeler: Hemofili, GĠS kanama, Faktör 8 
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[PB-P06] 

Acil servise başvuran hastalarda kullanımı mutlaka sorgulanması gerekli bir ilaç: 
Warfarin 

  

Mehmet Oğuzhan Ay 

Adana Numune Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Adana 

  

GiriĢ: Warfarin en çok kullanılan oral antikoagülanlardan birisidir. Warfarin vitamin K 
bağımlı pıhtılaĢma faktörlerini (II, VII, IX, X) ve vitamin K bağımlı koagulasyon 
inhibitörlerini (protein C ve S) bloke eder. Uzun süreli oral antikoagulasyon için kullanılan 
warfarini inaktive eden karaciğerdeki sitokrom P–450 enzimindeki polimorfizme bağlı olarak 
kiĢiler arasında tedavi dozuna ait duyarlılık farkı olabilmekte, birçok ilaçla etkileĢime 
girmekte, yakından takip edilmeyen, bilinçsiz ilaç kullanan hastalarda hayatı tehdit edici 
kanamalara neden olabilmektedir. Bu yazıda Warfarine bağlı intraserebral kanaması olan bir 
olgu sunularak bu konuya dikkat çekilmesi amaçlandı. 
Olgu: 69 yaĢında halsizlik, ishal gibi nonspesifik Ģikayetlerle acil servise getirilen bayan 
hastanın özgeçmiĢinde Koroner arter hastalığı, Hipertansiyon, Diyabetes mellitus hastalıkları 
olduğu, kronik Atriyal fibrilasyon nedeniyle Warfarin kullandığı ve onunla etkileĢime 
geçebilecek birçok ilaç kullanımı öyküsü olduğu, 6 aydır takip için doktoruna kontrole 
gitmediği belirlendi. Fizik muayenede Ģuurunun konfüze, üst ve alt ekstremitelerinde 4/5 
kuvvet kaybı, ense sertliği olduğu saptandı. Çekilen Bilgisayarlı beyin tomografisinde sağ 
serebral bölgede en kalın yerinde posterior parietalde 17 mm'ye ulaĢan akut epidural-subdural 

kanama alanlarının izlendiği heterojen dansitede effüzyon görünümü, tentorial yüzeylerde ve 
falks düzeyinde subaraknoid kanama görünümü ve sağ middle serebral arter sulama alanında 
kronik enfarkt ile uyumlu görünüm olduğu tespit edildi. PTZ değeri: 21.2 sn, INR değeri: 
1.733, APTT değeri: 38.1 sn olan hasta Beyin Cerrahi Yoğun Bakım‟a yatırıldı. Takibinde 
tedaviye rağmen kanamasında artıĢ görülen, genel durumu bozulan hasta exitus oldu. 
Sonuç: Warfarin birçok ilaçla etkileĢime girmesi nedeniyle çok dikkatli kullanılmalı, hastalar 
yakından takip edilmeli, bilinçlendirilmeli ve Acil servise baĢvuran hastalar mutlaka Warfarin 
kullanımı yönünden sorgulanmalıdır. 
  

Anahtar Kelimeler: Warfarin, kanama, subdural kanama, subaraknoid kanama 
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Şekil 1. Hastaya ait ilk çekilen bilgisayarlı beyin tomografisi görüntü kesitleri. 
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[PB-P07] 

Baş Ağrısı ile Başvuran Hastada Tesadüfî Saptanan Fahr Hastalığı 
  

Selcuk Coskun, Uğur Özkula, Gülhan Kurtoğlu Çelik, Gül Pamukçu Günaydın, Ferhat Ġçme 

Ankara Atatürk Eğitim AraĢtırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Ankara 

  

GiriĢ: Fahr hastalığı bazal ganglionlarda idiopatik kalsifikasyonlarla seyreden anormal 
kalsiyum depolanması sonucu hareket bozuklukları ile seyreden otozomal dominant geçiĢli 
bir hastalıktır. 
 

Olgu: BaĢ ağrısı bulantı nedeniyle acilimize kabul edilen 46 yaĢındaki bayan hastanın 
hikayesinden, baĢ ağrısının son 6 saattir devam ettiği son bir saattir de bulantı eklendiği 
öğrenildi. Herhangi bir kronik hastalık hikayesi olmayan hastaya iv analjezik verilmesi 

sonrası (25 mg dexketoprofen tromatemol ve 1 gr metamizol sodyum) ağrının geçmemesi 
üzerine çekilen kranial tomografide bilateral bazal ganglionlarda kalsifikasyon ile uyumlu 
lezyonlar tespit edildi. Ġntrakranial kanaması dıĢlanan hasta anksiolitik (diazepam 5 mg iv 

infüzyon) tedavi sonrası baĢ ağrısının geçmesi üzerine noroloji polikliniğine refere edilerek 
taburcu edildi. 

 

Sonuç: BaĢ ağrısı ayırıcı tanısında tomografi değerli bir görüntüleme yöntemidir. Fahr 
hastalığı tomografi görüntüleri ile zaman zaman intrakranial kanama ile karıĢabilir, 
intrakranial kanama ayırıcı tanısında intraparankimal kalsifikasyonlar akılda tutulmalıdır. 
  

Anahtar Kelimeler: baĢ ağrısı, Fahr hastalığı, intrakranial kalsifikasyon 
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Figure 1 

 
46 yaşındaki bayan hastanın intraparankimal kalsifikasyonunun görüldüğü kranial tomografi 
görüntüsü 
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Figure 2 

 
46 yaşındaki bayan hastanın intraparankimal kalsifikasyonunun görüldüğü kranial tomografi 
görüntüsü-2 
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[PB-P08] 

Koledokolitiasis ve Kolanjite Sekonder Sağ Ana Portal Vende Tromboz 

  

Selcuk Coskun
1
, Sevcan Levent

1, Gülhan Kurtoğlu Çelik1
, Yavuz Otal

1, Havva ġahin 
Kavaklı2, Demet Ünalan3

 
1Ankara Atatürk Eğitim AraĢtırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Ankara 
2Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara Atatürk Eğitim AraĢtırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, 
Ankara 
3Ankara Atatürk Eğitim AraĢtırma Hastanesi, Radyoloji Bölümü, Ankara 

  

GiriĢ: Portal ven trombozu vena portada trombus geliĢimi sonrası portal hipertansiyon ve hızlı 
geliĢen siroz ile sonuçlanabilen morbidite ve mortalitesi yüksek sistemik pro-trombotik bir 

durum oluĢuran gastroenterolojik bir acildir.  
 

Olgu: Karın ağrısı nedeniyle acilimize kabul edilen 63 yaĢındaki erkek hastanın hikayesinden 
karın ağrısının 2 haftadan beri devam ettiği beraberinde bulantı, karında ĢiĢlik olduğu ve ağrı 
kesici kullanmasına rağmen ağrısının devam ettiği öğrenildi. Fizik muayenede TA:120/70 
mmHg, N:90/dk S:18/dk Vucut ısısı:36,2 derece skleralar ikterik, sağ üst kadranda hassasiyet 
dıĢında diğer sistem muayeneleri normal tespit edildi. Kan sayımında beyaz küre 11600 u/l, 
Hb:13,2 g/dl, plt152000 u/l, biyokimyasal değerleri ALT/AST: 353/69 u/l, GGT/ALP: 
207/151 u/l, biltotal/direkt:11,4/8,96 mg/dl, INR:1,05 olarak tespit edilmiĢ, yapılan batın USG 
de sağ portal vende trombus saptanmıĢ, abdomen tomografide de doğrulanmıĢtır. Batın 
tomografisinde de batın usg dede koledokolitiasis tespit edilemeyen hasta gastroenteroloji 
bölümüne takip amaçlı yatırılmıĢ ve hasta dosyası takip edilmiĢtir. Hastaya gastroenteroloji 
yatıĢının 2. Gününde MRCP yapılmıĢ ve koledok alt uçta yaklaĢık 8 mm taĢ saptanmıĢ ve 
ERCP uygulanmıĢtır. ERCP sırasında koledoktan enfekte mayii drenajı gözlemlenmiĢtir. 
Ġzlemde tromboz etyolojisi için bakılan protein C, protein S, anti-Ds DNA, aktive protein C 

rezistansı, antitrombin 3 aktivitesi normal sınırlarda bulunmuĢ Anti-kardiolipin IgG ve IgM, 

Antifosfolipid Ig G ve IgM, ANA negatif tespit edilmiĢtir. Hastanın ERCP sonrası takibi 
sorunsuz seyretmiĢ ve düĢük molekül ağrılıklı heparin ile takip edilen hastanın 15. Gününde 

portal ven trombozunun iyileĢtiği saptanmıĢtır. 
 

Sonuç: Portal ven trombozu enfeksiyon, malignansi, hiperkuagulopati açısından irdelenmeli 
özellikle sağ ana portal ven trombozu hallerinde safra yolları enfeksiyonları akılda 
tutulmalıdır. 
  

Anahtar Kelimeler: kolanjit, koledokolitiasis, portal tromboz, portal ven trombozu 
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Figure 1 

 
Karın ağrısı nedeniyle acilimize kabul edilen 63 yaşındaki erkek hastanın batın 
tomografisindeki sağ ana portal vende tromboz görüntüsü 
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Figure 2 

 
63 yaşındaki erkek hastanın abdominal MRI da tespit edilen koledokolitiasis görüntüsü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. Türkiye A il Tıp Ko gresi -6 Eki   Eskişehir    
 

618 

 

[PB-P09] 

İş kazası: Dinamit patlaması 
  

Sevdegül KaradaĢ1
, Hayriye Gönüllü1, Mehmet ReĢit Öncü1

, Recep Dursun
2, ġit KarataĢ3

 
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Acil Tıp AD, Van 
2Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Acil Tıp AD, Van 
3Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dönem IV öğrencisi, Van 

  

GiriĢ: ĠĢ kazası; beklenmedik bir anda oluĢan yaralanma, sakatlık ya da ölümle iĢçiyi 
etkileyen ve mal kaybı, hasar ya da üretimin durması ile ortaya çıkan bir durumdur. Bu olgu 
sunumunda hiçbir önlem alınmaksızın, yol yapımı sırasında patlamamıĢ olan dinamitin tespiti 
ile uğraĢan ve dinamitin patlaması sonucu yaralanan olgu sunuldu ve iĢ yeri güvenliğinin 
önemi vurgulandı.  
Olgu: Kırk beĢ yaĢında erkek olgu, çalıĢtığı iĢ yerinde elinde dinamit patlaması sonucu 
arkadaĢları tarafından acil servise getirildi. BaĢvuru anında genel durumu kötü, Glaskov koma 
skoru: 7-8, Tansiyon Arteriyel:100/60, nabız:110/dk, solunum sayısı:30/dk, saturasyon O2:84 

idi. Ġnspeksiyonda tüm vücutta baĢ-boyun, toraks ve batında yaygın olmak üzere patlayıcının 
oluĢturduğu multipl giriĢ delikleri mevcuttu. Sol kolda dirsek düzeyinde deformitesi gözlendi. 
(Resim 1-2). Trakea lokalizasyonunda hava çıkıĢı mevcuttu. Hasta hızlı ardıĢık entübasyon ile 
entübe edildi. Hastada tarkeobronĢial sistem injurisi, kardiyak hasar, intraabdominal solid 
organ yaralanması düĢünülerek tomografi ve ekokardiyografi planlandığı sırada 
kardiyopulmoner arrest geliĢti. Resüsitasyona yanıt vermeyen hasta eksitus kabul edildi.  

Sonuç: Ülkemizde iĢ kazaları önemli bir sorun olarak gündemdeki yerini korumakta olup, her 
yıl sayısız iĢ kazası oluĢmakta ve bunun sonucunda binlerce ölüm ve yaralanma ile büyük 
maddi kayıplar meydana gelmektedir. Bu nedenle iĢ kazalarının oluĢmasını önleyecek 
güvenlik önlemlerinin alınmasına her zaman öncelik verilmelidir. 
  

Anahtar Kelimeler: iĢ kazası, acil servis, mortalite 
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Resim 1 
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Resim 2 
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[PB-P10] 

Fahr Sendromu: Nadir görülen bir nöbet sebebi 
  

Mehmet Oğuzhan Ay 

Adana Numune Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Adana 

  

GiriĢ: Bazal gangliyonlar, serebellar dentat nukleus ve sentrum semiovalede kalsifikasyonlar 
ile karakterize olan Fahr sendromu parkinsonizm, distoni, tremor, kore, ataksi, demans ve 

duygu durum bozuklukları yanında epileptik nöbetlerle de klinik bulgu verebilmektedir. Bu 
yazıda nöbetle gelen hastalarda Fahr Sendromu tanısının düĢünülmesi gerekliliğinin 
vurgulanması amaçlandı. 
Olgu: 25 yaĢında erkek hasta acile nöbet geçirme Ģikayeti ile getirildi. Öyküsünden 
parathormon bozukluğu olduğu ve tedavi gördüğü, akraba evliliği olmadığı öğrenildi. Hasta 
geldiğinde Ģuuru açık, oryente, koopere, pupilleri bilateral izokorik ve direk-indirek ıĢık 
refleksleri pozitifti. Motor defisiti yoktu ve serebellar testleri doğaldı. Bilgisayarlı beyin 
tomografisi incelemesinde bilateral bazal ganglionlarda, talamuslarda ve periventriküler beyaz 
cevher alanlarında, sol frontalde, subkortikal alanda yaygın kalsifikasyonlar izlendi. 
Laboratuvar değerlerinde hipokalsemi (7.0 mg/dl) ve hipoparatiroidi (10.6 ng/L) saptandı. 
Albumin düzeyi normal sınırlarda idi (4.8 gr/dl). Kalsiyum replasmanı yapılan, Nöroloji ve 
Endokrinoloji klinikleri‟ne konsulte edilen hastanın Kalsitriol dozu ayarlandı, antiepileptik 

ilaç baĢlanarak poliklinik kontrol önerisiyle taburcu edildi. 
Sonuç: Fahr sendromunda en sık görülen bulgular ekstra piramidal sistem bulguları olmasına 
rağmen bazı hastalar epileptik nöbetlerle de klinik bulgu gösterebilir. 
  

Anahtar Kelimeler: Fahr Sendromu, epileptik nöbet, hipoparatiroidi 
 

 
Şekil 1. Hastaya ait Bilgisayarlı beyin tomografisi kesitlerinde Fahr Sendromu‟na özgü 
bilateral kalsifikasyonlar izlenmekte. 
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[PB-P11] 

Kolonoskopik Polipektomi Sonrası Retroperitoneal Kolon Perforasyonu ve 

Pnömomediastinum Olgusu 

  

Seyran Bozkurt
1, Göksu Bozdereli1, Cüneyt Ayrık1, Ataman Köse1

, Meltem Nass Duce
2
, 

Enver Üçbilek3
 

1Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı, Mersin 
2Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Mersin 
3Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı, Mersin 

  

GiriĢ: Kolonoskopik komplikasyonlar nadir görülmekle birlikte, ciddi mortalite ve morbidite 
nedenlerini oluĢturmaktadır. Bu komplikasyonların en önemlisi iatrojenik kolon 
perforasyonlarıdır. TeĢhis amaçlı kolonoskopilerin yaklaĢık %0.2‟ sinde kolon 
perforasyonuna rastlanılmaktadır.  
Olgu: 74 yaĢında erkek hasta kolonoskopik parsiyel polipektomi sonrası geliĢen karın ağrısı 
yakınmasıyla acil servise baĢvurdu. Polipektomi ve rektosigmoid malignite nedeni ile 

operasyon öyküsü mevcut olan hastanın vital bulguları normal sınırlarda idi. Fizik 
muayenesinde batında hassasiyet yoktu. Laboratuvar tetkiklerinde beyaz küre: 8,5x103µ/L, 
hemoglobin: 11.5 g/dl olarak saptandı. Hastaya intraabdominal hematom ve perforasyon 

Ģüphesi nedeni ile çekilen abdominopelvik tomografide sağda perinefrik alanda, inferior vena 
kava ve sol renal ven çevresinde serbest hava dansiteleri, hiatal herni ve pnömomediastinum 
saptandı. Hasta organ perforasyonu onarımı için operasyona alındı. Operasyonda çıkan kolon 
distalinde polipoid lezyon ve lezyon etrafında da mikroperforasyon odakları mevcuttu. 
Hastaya sağ hemikolektomi + ileotransversostomi yapıldı. Hasta cerrahi yoğun bakım 
ünitesine yatırıldı. 
Sonuç: Kolonoskopi, alt gastrointestinal sistem hastalık¬larının teĢhis ve tedavisinde en sık 
kullanılan giriĢim¬sel tekniktir. Kolonoskopik komplikasyonlar nadir görülmekle birlikte, 
ciddi mortalite ve morbidite nedenlerini oluĢturmaktadır. Bu komplikasyonların en önemlisi 

iatrojenik kolon perforasyonlarıdır. Terapotik endoskopi (polipektomi, biyopsi alınması vb) 
perforasyon riskini arttırmaktadır. Kolonoskopik polipektomiye bağlı komplikasyon 
(perforasyon veya kanama) oranı %2.3 tür. Kolonoskopik iĢlem yapılmıĢ hastalar karın ağrısı 
yakınması ile acil servise baĢvurduklarında fizik muayene de belirgin bulgu olmasa da ayırıcı 
tanıda retroperitoneal perforasyon mutlaka düĢünülmelidir. Perforasyonun erken teĢhis ve 
tedavisi klinik baĢarıyı ve uygulanacak cerrahi iĢlemin daha sınırlı olmasını sağlar. 
  

Anahtar Kelimeler: Kolonoskopi, perforasyon, pnömomediastinum 

 

 
Şekil 1. Böbrek hilusları düzeyinden geçen kesitte sağda perinefrik alanda, inferior vena 
kava ve sol renal ven çevresinde serbest hava dansiteleri görülüyor. 
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Şekil 2. Alt torakal düzeyden geçen kesitte kalp çevresinde pnömomediastinum ile 
uyumlu görünüm mevcut 
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[PB-P12] 

Santral Venöz Kateter Malpozisyonu 

  

Hasan Mansur Durgun, Öner Avınca, Mustafa Ġçer, Yılmaz Zengin, Ayhan Özhasenekler 

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Diyarbakır 
  

GiriĢ: Santral venöz kateterler (SVK) acil servislerde kan ve kan ürünleri infüzyonu, hızlı 
mayi infüzyonu, parenteral nütrisyon, merkezi venöz basınç ölçümü ve hemodializ amacıyla 
oldukça yaygın uygulanan invaziv bir giriĢimdir. En sık kullanılan venler sağ internal juguler 
ve sağ subclavian venleridir. Nadiren femoral, eksternal juguler ve basilik vene de takılabilir. 
SVK uygulanırken Seldinger tekniği kullanılmaktadır. Kateter uygulanması sırasında gerek 
kateter kaynaklı gerekse de uygulayıcı kaynaklı çeĢitli komplikasyonlar ve malpozisyonlar 
görülebilir. Bu malpozisyonların tespitinde posterior-anterior (PA) akciğer grafisi oldukça 
yararlı bilgiler vermektedir. SVK uygulanan bir hastamızda geliĢen kateter malpozisyonunu 
paylaĢmayı amaçladık.  
Olgu: 19 yaĢında bayan hasta halsizlik, genel durum bozukluğu Ģikayetleri ile acil servisimize 
baĢvurdu. ÖzgeçmiĢinde trombotik trombositopenik purpura tanısı vardı. Hastaya aferez 
gerektiği için SVK takılmasına karar verildi. 11F çift lümenli kateter, lokal saha temizliği ve 
anestezisi yapıldıktan sonra sağ supraklaviküler bölgeden seldinger yöntemi kullanılarak 
takıldı. ĠĢlem sırasında herhangi bir olumsuzluk ile karĢılaĢılmamasına rağmen kateter yerinin 

ve pozisyonunun tespiti amacıyla rutin olarak çekilen PA akciğer grafisinde kateterin sağ 
brakiyosefalik venden sol brakiyosefalik vene doğru ilerlediği görüldü (Resim 1). 
Malpozisyon düzeltildikten sonra kateterin yerinde olduğu çekilen PA akciğer grafisi ile 
doğrulandı.  
Sonuç: SVK uygulaması sırasında kateterin ucunun gittiği yerin tespiti için herhangi bir 
görüntüleme ve monitörizasyon yöntemi kullanılamadığı için malpozisyonlar gözden 
kaçabilir. Uygulanan klavuz telin esnekliği nedeniyle bazen kateter ucu yön değiĢtirerek 
normal anatomik lokalizasyon dıĢındaki bölgelere gidebilir. Malpozisyonlara neden olan 
uygulamalarda sıklıkla uygulama sırasında dirençle karĢılaĢıldığı ve biraz zorlamayla bu 
direncin aĢıldığı görülmektedir. Bu nedenle dirençle karĢılaĢılarak yerleĢtirilen kateterlerde 
malpozisyon olabileceği düĢünülerek mutlaka en kısa zamanda PA akciğer grafisi ile kateterin 
doğru pozisyonda bulunup bulunmadığı kontrol edilmelidir. Malpozisyon durumunda 
kateterin çıkarılıp uygun bir Ģekilde tekrar uygulanması gerekmektedir. Her invaziv giriĢimde 
olduğu gibi SVK uygulamasında da uygulama esnasında ve sonrasında çeĢitli 
komplikasyonların geliĢebileceği unutulmamalıdır. SVK malpozisyonlarının tespiti için PA 
akciğer grafisinin önemli bir tanı aracı olarak kullanılabileceği bilinmelidir. 
  

Anahtar Kelimeler: santral venöz kateter, malpozisyon, akciğer grafisi 
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Resim 1 

 
Hastanın sağ subklaviyan venine takılan kateterin malpozisyon görüntüsü 
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[PB-P13] 

Genç pulmoner tromboemboli 
  

Uğur Özkula1
, Erkut Erol

1, Muhammed Harun Ünal2, Havva ġahin Kavaklı2
, Gül Pamukçu 

Günaydın1, Ferhat Ġçme1
 

1Ankara Atatürk Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Ankara 
2Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Ankara 

  

Giriş: Pulmoner tromboemboli (PTE) göğüs ağrısının ölümcül seyredebilecek nedenlerinden 
birisidir. PERC kriterleri klinisyenin düĢük riskli PTE olarak düĢündüğü olgularda tanıyı 
dıĢlamak amacı ile kullanılabilir. Bu yazıda acil servise göğüs ağrısı ile baĢvuran genç 
pulmoner tromboemboli olgusu sunuldu.  

Olgu: 32 yaĢında erkek hasta acil servise 2 gündür süren göğsün sol yan tarafında plöretik 
vasıflı ağrı Ģikayeti ile baĢvurdu. BaĢka bir yakınması yoktu, öksürük, balgam tariflemiyordu. 
ÖzgeçmiĢinde herhangi bir hastalık veya ilaç kullanımı, seyahat veya travma yoktu. Önceki 
akĢam aynı yakınmayla baĢvurduğu dıĢ merkezde verilen IM analjezik tedaviyle rahatladığını, 
akĢam ağrısının tekrar artması üzerine acil servisimize baĢvurduğunu ifade etti. BaĢvurusunda 
ateĢi: 36,8 °C, kan basıncı 130/80, nabız hızı 82 idi. Fizik muayenesinde; her iki akciğer 
solunuma eĢit katılıyordu, ral veya ronkus saptanmadı. Kardiyak oskültasyonda S1-S2 

ritmikti, ek ses ve üfürüm yoktu. Sol alt ekstremitede dizden distale doğru tek taraflı çap ve ısı 
artıĢı mevcuttu. Diğer sistem muayeneleri normaldi. Hastanın EKG‟si normal sinus 
ritmindeydi, iskemik ST-T değiĢikliği yoktu. Hastaya derin ven trombozu ve pulmoner 
tromboemboli öntanıları ile düĢük molekül ağırlıklı heparin uygulandı ve hasta monitorize 

edilerek takibe alındı. Bakılan tam kan sayımı, böbrek fonsiyon testleri, karaciğer fonksiyon 
testleri ve elektrolit değerlerinde anormallik saptanmadı. D-Dimer: 323,8ng/ml (normal: 0-

500) idi. Akciğer grafisi normaldi. Alt ekstremiteye yönelik doppler ultrasonunuda; vena 

safena magna distalinde, femoral ven, popliteal ven ve gastroknemius venlerinde trombüs 
izlendi. Çekilen toraks tomografisinde (resim 1) sol üst ana bronĢial arterde emboliyle uyumlu 
dolum defekti saptandı. Hasta PTE tanısıyla göğüs hastalıkları servisine yatırıldı.  
Sonuç: PTE düĢünülen hastalarda derin ven trombozu muayenesi mutlaka yapılmalıdır. 
Klinik olarak düĢük riskli hastalarda da PTE olabileceği unutulmamalı ve tanının sadece 
klinik olarak dıĢlanmasındansa PERC gibi kriterler kullanılmalıdır. Böylece olası bir PTE 
tanısının atlanması engellenebilir ve gereksiz tetkik yapılması da önlenebilir. 
  

Anahtar Kelimeler: genç yetiĢkin, pulmoner emboli, venöz tromboz 
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[PB-P14] 

Ani bilinç kaybı ve Birinci derece Atrioventriküler Blok: Deli Bal 

  

Murat Türkarslan, Onur Güncü, Yunsur Çevik, Emine Akıncı 
Keçiören Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Ankara 

  

GiriĢ: Deli bal, Türkiye‟de Doğu Karadeniz bölgesinde sık görülen bir gıda zehirlenmesi 
nedenidir. Zehirlenme rhododendron türü yaban çiçeklerinden beslenen arıların ürettiği balda 
bulunan grayanotoksine (GT) bağlı olarak geliĢmektedir. Zehirlenmeye ait semptom ve 
bulgular GT I ve II‟nin hücre membranındaki sodyum kanallarını bloke ederek 
periferikvagaltonusu arttırmasına bağlıdır. Zehirlenme belirtileri arasında, vertigo, bulantı, 
kusma, salivasyon, kramp tarzı karın ağrısı, görme bulanıklığı veya geçici körlük, ateĢ, 
bradikardi, hipotansiyon, atriyoventrikuler blok, hipereksitabilite, deliryum hatta koma yer 

alabilmektedir. 

Acil servise bilinç bulanıklığı nedeniyle getirilen ve deli bal zehirlenmesi olduğu belirlenen 
olguyu sunuyoruz. 

 

Olgu: Seksen yedi yaĢında erkek hasta, acil servise soğuk terleme, fenalaĢma hissi ve 
takibengeliĢen bilinç kaybınedeniyle getirildi. ÖzgeçmiĢinde hipertansiyon ve alzheimer 

hastalıkları mevcuttu. Fiziksel değerlendirmesinde genel durumu kötü, GKS skoru 9‟du (ağrılı 
uyarana fleksör yanıt mevcuttu, ağrılı uyaranla gözlerini açıyordu ve anlaĢılmaz sesler 
çıkarıyordu). Kan basıncı 60/40mmHg, kalp tepe atımı 44/dakika, sPO2: % 93 idi. Bilateral 
plantar refleks pozitifliği mevcuttu. Cilt soluk, soğuk ve nemli idi. Ġdrar çıkıĢı olmayan 
hastanın takibinde GKS skoru 7‟ye düĢmesi üzerine beyin tomografisi çekildi ama herhangi 
bir patolojiye rastlanılmadı. Hastanın hikayesinin derinleĢtirildiğinde müracaatından yaklaĢık 
bir saat önce bir yemek kaĢığı kadar Karadeniz bölgesinden getirdiği balı yediği ve yedikten 
kırkbeĢ dakika sonra Ģikayetlerinin baĢladığını öğrenildi. Çekilen EKG‟de sinüs bradikardisi 
tespit edildi (Resim1). Hastaya 1mg IV atropin ve 2000cc %0.9 sodyum klorür verildi. 
Hipotansiyonunun devam etmesi üzerine 10µg/kg/dk‟dan dopamin infüzyonu baĢlandı 
(Resim2). Laboratuar sonuçlarında anormallik saptanmadı. Yoğun bakımda takip edilen hasta 
24 saat sonra Ģifa ile taburcu edildi. 
 

Sonuç: Deli bal yenilmesiyle iliĢkili hipotansiyon birçok hastada saptansa da EKG‟debirinci 
derece bloğu ve Ģuur değiĢikliği oldukça nadir görülmektedir. 
Bradikardi, hipotansiyon gibi kardiovasküler baskılanma semptomlarıyla veya bilinç durumu 
değiĢikliği ile baĢvuran ve ilaç kullanımı veya kalp hastalığı öyküsü bulunmayan hastalarda 
anamnez esnasında mutlaka deli bal alımı sorgulanmalıdır. 
  

Anahtar Kelimeler: Acil servis, Bilinç bulanıklığı, Deli bal, EKG 
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Şekil-1 

 
Birinci derece atrioventriküler kalp bloğu (kalp tepe atım 44/dakika, PR mesafesi 322 msn) 
 

 

Şekil-2 

 
Acil servis tedavisi sonrası EKG (kalp tepe atım73/dakika, PR mesafesi 228 msn)  
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[PB-P15] 

Cumartesi gecesi felci 

  

Bahar IĢık 

Aydın Devlet Hastanesi, Acil Tıp Servisi, Aydın 

  

GiriĢ: Radial mononöropati genellikle yoğun alkol alımı sonrasında kiĢinin kolunu spiral 
olukta tuzaklanma oluĢturacak ve radial sinire hasar verecek Ģekilde doğal olmayan bir 
poziyonda genellikle uyurken uzun süreli tutması sonrasında oluĢur. Tuzaklanma triseps 
adalesi dıĢ tarafında ve kolun arkasındadır. Humerus kırıkları, tümörler, operasyon sırasında 
verilen pozisyonlar, omuz dislokasyonu, klavikula kırığı, iskemi, penetre yaralanmalar gibi 
durumlarda da oluĢabilir. GeliĢtiğinde bilek düĢmesi olur. BaĢ parmak ve diğer parmakların 
ekstansiyonunda zayıflık olmasına karĢın dirsek ekstansiyonu normaldir. Sinir boyunca 
hassasiyet olabilir. El dorsali ve radial sinir tarafından innerve edilen elin radial bölgesinde 
duyu kaybı olur. Genellikle konservatif tedaviyle düzelir. Düzelme genellikle ilk üç hafta 
içinde gerçekleĢse de bazen yıllarca sürebilir. Bazen düzelme hiç gerçekleĢmeyebilir. 
Rabdomiyoliz oluĢan ve cerrahi dekompresyon gerektiren bazı vakalar da bildirilmiĢtir 
Olgu: 48 yaĢında erkek hasta sabahleyin uyandığında sol elinde Ģiddetli güç kaybı, uyuĢma 
olduğunu, elini hissetmediğini belirterek endiĢe içinde acil servise baĢvurdu. Elini 
kaldıramıyordu. Herhangi bir hastalık öyküsü olmayan hasta daha önce nörolojik bir problem 
yaĢamamıĢtı. Hasta alkol almamıĢtı ve ters bir pozisyonda uyuyup uyumadığını da 
hatırlamıyordu. Hastanın muayenesinde sol elin diğer ele göre ödemli olduğu görüldü. 
Nörolojik muayenede el dorsali ve radial sinir innervasyon bölgesinde duyu kaybı vardı. 
Hasta baĢ parmağını anestezi derecesinde hissetmiyordu. El bileğine ve parmaklarına 
ekstansiyon yaptıramıyordu. El bileği manuel olarak kaldırıldığında ise parmaklarını bir 
miktar hareket ettirebiliyordu. Hastanın beyin manyetik rezonans görüntülemesi ve kan tetkik 

parametreleri de doğaldı. Nöroloji uzmanınca da değerlendirilen hastaya önerilerde 
bulunuldu. Bilek splinteri reçete edilip fizik tedavi için yönlendirildi. 
Sonuç: Nörolojik aciller değerlendirilirken tuzak nöropatileri de değerlendirilmeli ve 
genellikle cerrahi gerektirmemesiyle diğerlerinden ayrılan, sık rastlansa da hastada yoğun 
endiĢe uyandırabilen radial sinir felci unutulmamalıdır. 
  

Anahtar Kelimeler: Bilek düĢmesi, radial sinir felci, tuzak nöropatileri 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. Türkiye A il Tıp Ko gresi -6 Eki   Eskişehir    
 

632 

 

[PB-P16] 

Acil entübasyonda endotrakeal tüp yerinin doğrulanmasında yatak başı hızlı trakeal 
ultrason uygulamasının etkinliği 
  

Mustafa Numan Erdem
1, Yavuz Katırcı2, Ġsa BaĢpınar2

, Murat Soyuduru
2, Yücel Mendil2

, 

Yasemin Yılmaz Aydın2
, Figen CoĢkun2

 
1Bingöl Devlet Hastanesi, Acil Servisi, Bingöl 
2Ankara Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Ankara 

  

Amaç: Acil Tıpta ultrasonografi; Travma Odaklı Sonografi Değerlendirmesi ile baĢlamıĢ, 
günümüzde geniĢ bir kullanım alanı bulmuĢtur. Biz bu çalıĢma ile ultrasonografinin 
endotrakeal tüpün yerinin tespit edilmesinde etkili, hızlı ve güvenilir bir yöntem olup 
olmadığını, göstermeyi amaçladık. 
 

Gereç-Yöntem: Bu çalıĢma prospektif olarak, 01 Nisan 2012 ile 01 Ekim 2012 tarihleri 
arasında Ankara Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi Acil Tıp Kliniğine baĢvuran, 18 yaĢ üzeri 
endotrakeal entübasyon uygulanan hastalarda yapıldı. Havayolu ekibi geleneksel yöntemlerle 
endotrakeal tüpün yerini doğrulamaya çalıĢtı. Farklı araĢtırmacılardan biri kapnometre ile 
diğeri ise ultrasonografi ile tüpün yerini doğrulamaya çalıĢtı. Her bir araĢtırmacı bulgularını 
kendi formlarına birbirinden habersiz kaydetti. Bu veriler entübasyon yapan ekibin verileri 
temel alınarak karĢılaĢtırıldı. 
 

Bulgular: ÇalıĢmaya, 75‟i (%63,6) erkek, 43‟ü (%36,4) kadın toplam 118 hasta dâhil edildi. 

Kapnometreye göre entübe olan 106 (%89,7) hastanın 3‟ü (%2,5) gerçekte özefagus 
yerleĢimliydi. Kapnometreye göre özefagus yerleĢimli olan 12 (%10,3) hastanın ise 7‟sinin 
(%6) gerçekte trakeal yerleĢimli olduğu tespit edildi. Kapnometrenin altın standarta göre 
sensitivitesi %93,6, spesifitesi %62,5, yanlıĢ negatifliği %6,4, yanlıĢ pozitifliği %37,5, pozitif 
prediktif değer %97,2, negatif prediktif değer %41,6‟dır. Ultrasonografinin altın standarta 
göre sensitivitesi %100, spesifitesi %100‟dür. 
 

Sonuç: Bu çalıĢma ile endotrakeal entübasyonun yapıldığı her ortamda ultrasonografinin 
güvenle kullanılabilir bir doğrulama aracı olduğu görülmüĢtür. Buna ek olarak bu çalıĢmada, 
doğrulama için tek bir yöntemin kullanılmasından ziyade birkaç yöntemin bir arada 
kullanılması ile, doğabilecek olumsuz sonuçların önlenebilir olduğu gözlemlenmiĢtir. 
  

Anahtar Kelimeler: endotrakeal entübasyon, ultrasonografi, acil tıp 
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[PB-P17] 

Karın ağrısının nadir bir nedeni: Epiploik apandisit 
  

SavaĢ Sezik, Mehmet Akkan, Turgay Yılmaz Kılıç, Necmiye Yalçın 

Ġzmir Tepecik Eğitim Ve AraĢtırma Hastanesi 
  

GiriĢ: Epiploik apendiksler çekumdan rektosigmoid bileĢkeye kadar olan kolon segmentleri 
ve appendiks vermiformis etrafında bulunan, içerisi yağla dolu periton çıkıntılarıdır. Epiploik 

apendikslerin torsiyon ya da spontan venöz tromboz sonucu iskemi ya da inflamasyonu 
Primer epiploik apandisit (PEA) olarak bilinir. PEA klinik semptomlarından dolayı akut 
apandisit ve divertikülit gibi hastalıkları taklit edebilen, nadir ve kendini sınırlayan bir 
hastalıktır.  
Olgu: 56 yaĢında bayan, karın ağrısı Ģikayeti ile acil servise baĢvurdu. BaĢvuru anında kan 
basıncı 147/75 mmHg, nabız:81/dk, oksijen satürasyonu: %98 ve vücut sıcaklığı 36.5 C 
olarak ölçüldü. Bilinen hipertansiyon tanısı bulunmaktaydı. Muayenede hasta soluk, terli 
karında sol alt kadranda hassasiyet mevcuttu. Laboratuar testlerinde hemoglobin 13.9 gr/dl 
(normal değeri; 12.0-16.0), beyazküre 9.9 k/ul (normal değeri, 4.0-10.0), üre 26 mg/dl 
(normal değeri; 17-43), kreatinin 0.5 mg/dl (normal değeri; 0.66-1.44) tespit edildi. Tam idrar 

tahlilinde +- ketonüri, +- eritrositüri, +- lökositüri bulundu. Batın ultrasonografisinde acil 
sonografik bulgu saptanmadı. Karın ağrısı devam eden hastaya ayırıcı tanı açısından 
kontrastsız batın tomografisi çekilmesine karar verildi. 
Sonuç: Epiploik apandisit genellikle nonspesifik karın ağrısı ile kendini gösteren, akut cerrahi 
karın tabloları ile karıĢabilen bir durumdur. Tipik olarak beĢinci dekatın ikinci yarısındaki 
obez bireylerde görülen PEA öksürük ve derin soluk alma ile belirginleĢen akut odaksal karın 
ağrısı ile karakterizedir. Tanıda ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi ve kontrastlı kolon 
grafisi kullanılabilir. PEA, nonspesifik karın ağrısı ile baĢvuran ve fiziksel inceleme ve 
laboratuvar bulgularının kuĢkulu olduğu akut karın olgularında akılda bulundurulması 
gereken, tanısal karın tomografisi bulguları ile cerrahi akut karın tablolarından ayırdedilerek 
gereksiz invaziv prosedürlerin önlenebilleceği bir hastalıktır. 
  

Anahtar Kelimeler: acil servis, epiploik apandisit, karın ağrısı ayırıcı tanı 
 

 
Resim 1:Epiploik apandisit 
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[PB-P18] 

Rüptüre aort anevrizması 
  

SavaĢ Sezik, YeĢim Eyler, Ezgi ġeker, Feriyde ÇalıĢkantür 
Ġzmir Tepecik Eğitim Ve AraĢtırma Hastanesi 
  

GiriĢ: Abdominal aort anevrizması damar çapının 3 cm'den büyük olması Ģeklinde tanımlanır 
ve 5 cm den büyük olanlarda cerrahi onarım düĢünülmelidir. Anevrizma büyüyünce rüptüre 
olma olasılığı artar. Abdominal aort anevrizma rüptürünün klasik belirtileri ani baĢlayan 
Ģiddetli karın ağrısı, pulsatil abdominal kitle ve hipovolemik Ģok tablosudur.  
Olgu: 74 yaĢında erkek, birkaç saat önce baĢlayan karın ağrısı, bulantı, kusma ve ardından 
geliĢen senkop Ģikayetiyle acil servise getirildi. BaĢvuruda kan basıncı:120/80 mmHg, nabız: 
80/dk, oksijen saturasyonu %99 olarak tesbit edildi. Hastanın özgeçmiĢinde hipertansiyon ve 
aterosklerotik damar hastalığı öyküsü vardı. Muayenesinde batın distandü ancak rebound ve 
defans yoktu. Diğer sistem muayeneleri olağandı. Laboratuar testlerinde hemoglobin 11 gr/dl 

( normal değeri: 14.0-16.0), hematokrit %32.3 ( normal değeri: 38.0-50.0), beyaz küre 4.3 
K/ul ( normal değeri: 4.0-10.0), PLT: 89K/ul ( normal değeri:150.0-450.0), troponin I: 0.01 

ng/ml ( normal değeri:0.00-0.06), INR:1.02 ( normal değeri:0.8-1.2), APTT: 16.8 sn ( normal 

değeri:18-28) olarak tesbit edildi. Ayırıcı tanısı için istenen batın ultrasonografisinde 
abdominal aortada 9 cm çaplı, 10 cm lik segmentte aort anevrizması izlenmiĢ, batın içi serbest 
sıvı saptanmamıĢtır. Anevrizma rüptürünü ekarte etmek için intravenöz kontrastlı karın 
tomografisi çekildi. Abdominal aorta infrarenal segmentinde 92mm'lik bir segmentte iliak 
bifürkasyon düzeyine kadar devam eden yaklaĢık 84 mm çapa ulaĢan abdominal aort 
anevrizması ve sağ retroperitoneal alana yayılım gösteren 140*130 mm boyutlu hematom 
tesbit edildi. ( figür 1)  
Sonuç: Abdominal aort anevrizma rüptürü cerrahi onarım gerektiren mortalitesi yüksek bir 
klinik durum olduğundan hızla tanı koyulmalıdır. Acil servise karın ağrısı ve senkop ile gelen 

hastalarda ayırıcı tanıda mutlaka akılda tutulmalıdır. 
  

Anahtar Kelimeler: Karın ağrısı, rüptüre aort anevrizması, senkop 
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resim: retroperitoneal alana rüptüre olan aort anevrizması 
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[PB-P19] 

Derin Ven Trombozu; Aynı Anda Hem Üst Ekstremitede Hem Alt Ekstremitede 

  

Selcuk Coskun
1, Erdem Haytaç1, Gül Pamukçu Günaydın1, Gülhan Kurtoğlu Çelik1

, Havva 

ġahin Kavaklı2
 

1Ankara Atatürk Eğitim AraĢtırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Ankara 
2Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara Atatürk Eğitim AraĢtırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, 
Ankara 

  

GiriĢ: Acil serviste derin ven trombozu özellikle alt eksremitede sıklıkla karĢımıza çıkmasına 
rağmen üst ekstremitede nadir olarak, hem üzt hem alt ekstremitede çok nadir olarak 
görülmektedir. Hasta Ģikayetlerinin ön planda olduğu hastalarda derin ven trombozu akılda 
tutulmalıdır. 
 

Olgu: Sol kol sağ bacak ağrısı nedeniyle acilimize kabul edilen 66 yaĢındaki bayan hastanın 
hikayesinden son 10 gündür devam eden sağ bacak ağrısına son 2 gündür olan sol kol ağrısı 
eklenmesi nedeniyle baĢvurduğu tespit edildi. Hastaya yaklaĢık 5 gün önce sağ alt 
ekstremitede derin ven trombozu nedeniyle unfraksiyone heparin subkutan baĢlandığı 
öğrenildi. Son bir gündür sol kolda ağrı kızarıklık ĢiĢlik tespit edilmesi sonrası uygulanan 
doppler-usg‟ de sol ekstremite bazilik vende de trombüs saptanmıĢtır. Rutin kan sayımı ve 
biyokimya değerleri normal olan hastanın daha sonrasında hasta dosyasından irdelenen 
tetkiklerinde; Anti-kardiolipin IgG ve IgM, Antifosfolipid Ig G ve IgM, ANA negatif, protein 

C, protein S, anti-Ds DNA, aktive protein C rezistansı, antitrombin 3 aktivitesi, AFP, CAE, 
thromboz faktor II, tromboz faktor V risk analizi, tromboz mthhfr risk analizi, tromboz PAI-1 

normal olarak ölçülmüĢ. Aktif heparinizasyon sonrası varfarin baĢlanan hasta kalp damar 
cerrahi polikliniğine refere edilmiĢtir. 
 

Sonuç: Nadir de olsa derin ven trombozu alt ve üst ekstremitede aynı anda bulunabilir, 
hastalar hiperviskozite açısından değerlendirilmeli, irdelenmelidir. 
  

Anahtar Kelimeler: alt ekstremite, derin ven trombozu, üst ekstremite 
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[PB-P20] 

Çiğdem Otunun Nadir Etkisi: Üremi 
  

Ferhat Ġçme, Ramazan Avcı, Havva ġahin Kavaklı, Yavuz Otal, Alp ġener, Güllü Ercan 
Haydar 

Atatürk Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Acil Servis, Ankara 

  

GiriĢ: Çayır çiğdemi, acı çiğdem, zehirli çiğdem, çakal çiğdemi olarakta bilinen Colchium 
autumnale halk arasında idrar söktürücü ve kabızlık giderici özelliğiyle kullanılır. Genellikle 
sonbaharda çiçek açan bu bitkinin bazı türlerinin yumruları çiğ veya piĢirilerek yenir. Fakat 

yenildiğinde hayvanlarda ve insanlarda kusma ve diyareden ölüme kadar varabilen 
zehirlenmelere sebep olabilir. Ayrıca otun yumrularından elde edilen kolĢisin tıpta ailevi 
akdeniz ateĢi, gut ve behçet hastalığı gibi çeĢitli hastalıkların tedavisinde ilaç olarak kullanılır. 
Biz bu yazıda 2 hafta önce çiğdem otu yeme öyküsü olan hastada tespit ettiğimiz üremiyi 
sunmak istedik  

Olgu: Yirmi yedi yaĢında erkek hasta acil servise son 1 haftadır olan ve 3-4 gündür artan 
boğaz ağrısı ve idrarda koyulaĢma Ģikayetiyle baĢvurdu. Hastanın fizik bakısında özellik 
yoktu. Öyküsünde herhangi bir kronik hastalığı veya sürekli kullandığı bir ilacı olmayan 
hastaya 5 gün önce aynı Ģikayetlerle gittiği hastanede sefiksim 400 mg baĢlanmıĢtı. Fakat 
Ģikayetleri devam eden hasta acil servisimize baĢvurdu. Hastanın yapılan laboratuvar 
tetkiklerinde üre:96 mg/dl kreatin:4.2 mg/dl tespit edildi. Diğer laboratuar bulguları normaldi. 
Üre kreatinin yüksekliği için daha detaylı öykü alınan hastanın yaklaĢık 2 hafta kadar önce 
çiğdem otu yediği fakat son dönemde kusma, ishal, gibi Ģikayetlerinin hiç olmadığı. 
Sefuroksim dıĢında bir ilaç kullanmadığı öğrenildi. Dahiliye kliniğiyle konsülte edilen hasta 
dahiliye servisine yatırıldı. 
Sonuç: Ülkemizde çok çeĢitli türlerde bir çok ot hem beslenme amaçlı hem de değiĢik 
Ģikayetlere iyi geldiği düĢünülerek tüketilmektedir. Bu yüzden acil servis çalıĢanları sebebini 
açıklayamadıkları bir çok semptom ve bulguda bu tür otların yenmiĢ olabileceğini düĢünmeli 
ve hasta bu yönde iyice sorgulanmalıdır. 
  

Anahtar Kelimeler: Çiğdem otu, Üremi, Anamnez 
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[PB-P21] 

Warfarine Bağlı Spontan İliopsoas Hematomu 

  

Gökhan Aksel, Orçun Çiftçi, Betül Akbuğa Özel, Murat Muratoğlu, Elif Kılıçlı, Meliha 
Fındık, Cemil Kavalcı 
BaĢkent Üniversitesi Tıp Fakültesi,Acil Tıp AD, Ankara 

  

GiriĢ: Ġliopsoas kasında hematom antikoagülan tedavinin ciddi sonuçları olabilecek 
komplikasyonudur. 

Olgu: 86 yaĢında bayan hasta son günlerde olan genel durum bozukluğunda artma, uykuya 
meğil,hipotansiyon Ģikayetleri ile acil servisimize baĢvurdu.Hastanın bilinen 
hipertansiyon,Alzhaimer,Parkinson,geçirilmiĢ SVO olduğu hikayesinden öğrenildi.Hasta uzun 
süre coumadin kullanmakta imiĢ. Hastanın bize gelmeden altı saat önce kusması baĢlamıĢ, 
hastanın evde ölçülen tansiyonunun 70/40 mmHg olduğu öğrenildi. 
Fizik muaynede: Hastanın genel durumu orta,kan basıncı 80/40 mmHg,nabız 120/dk,solunum 
sayısı 20/dk,bilinci açık,oryante ve koopereydi.Batın muaynesinde barsak sesleri 
normoaktif,defans yok,rebound yok,hassasiyet alt kadranlarda bilateral,umblikal herni pozitif 

ve yaklaĢık 15 cmdi.Rektal muaynesinde melena yok,normal gaita bulaĢı pozitif idi.Nörolojik 
muaynesinde GKS:15,dört ekstremite hareketli,motor defisit yok,lateralize defisit yok,duyusal 
defisit yok idi. 

Damar yolu açılarak hastaya 250 mL/saat‟ten izotonik baĢlandı. 
Hastadan cbc,bft,INR,EKG,kardiyak enzimler istendi.Kontrol fizik muaynesinde kalçasında 
ağrı tarifleyen hastaya iki yönlü kalça grafisi istendi.Hb:10,1 Htc:30 PLT:293 bin INR:4,63 
PTZ:42,6 TROPI:0,022 Kütle CK-MB:5,5  

Hasta nöroloji ve kardiyolojiye konsülte edildi. Hb takibi yapılan hastanın kontrol Hb:8,88 
gelmesi üzerine hastada kanama odağı açısından alt ekstremiteye yönelik doppler venöz ve 
arter usg istendi.Hastanın önceki gün bakılan CBC sinde Hb:13,3 idi.Daha sonra alınan CBC 
sinde Hb:8,1 geldi. Hastaya iv opaklı abdomen BT istendi. Alt abdomen BT sonucunda: solda 
psoas kası içerisinde aktif kanama ile uyumlu kontrast madde ekstravazasyonu, psoas kası 
komĢuluğunda hematom tespit edildi (Resim 1). Hastaya genel cerrahi tarafından yatıĢ 
önerildi. Hematom spontan rezolüsyona bırakıldı. 
 

Sonuç: Antikoagülan tedavi alan hipotansif hastalar kanama odağı açısından dikkatle 
araĢtırılmalıdır. 
  

Anahtar Kelimeler: Acil, iliopsoas hematomu, antikoagülan tedavi 
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resim 1 

 
Sol İliopsoas kasında hematom 
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[PB-P22] 

Acil serviste tanı konulan primer adrenal yetmezlikli bir olgu 

  

Halil Kaya, Mehmet Tahir Gökdemir, Hasan Büyükaslan, Fatih Güngörmez 

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, ġanlıurfa 

  

GiriĢ: Acil servislere çok değiĢik Ģikayetlerle hasta baĢvuruları olmaktadır. Bu yazıda acil 
servisimize ateĢ, yaygın eklem ağrıları, halsizlik ve kilo kaybı Ģikayeti ile baĢvuran ve adrenal 
yetmezlik düĢünülen bir erkek hasta sunuldu. 
Olgu: Son bir aydır gittikçe artan halsizlik baĢ dönmesi karın ve eklem ağrısı Ģikayeti bulunan 
hastanın yaklaĢık bir yıldır kilo kaybı,yüzünde kasıklarında ve ağız içinde daha belirgin olan 
ciltte renk koyulaĢması mevcutmuĢ. 
Yapılan fizik muayenede hasta zayıf ve solgun görünümde idi. Hastanın genel durumu orta, 
Ģuuru açık, yüzünde kasıklarında ve ağız içinde daha belirgin olmak üzere ciltte renk 
koyulaĢması mevcuttu. Diğer sistem muayeneleri doğaldı.TA: 90/60 mmHg, Nb: 80/dk AteĢ: 
36.5 0C bulundu. 

Hastanın EKG‟sinde sivri T dalgaları görüldü. Biyokimyasal tetkiklerinde K:7.4, Na:130, 
üre:60, ALT:63, AST:106, CPK:3363, ACTH:1250< olarak bulundu. 
Kan gazında PH:7.3, HCO3:15, PCO2: 31 mmHg olarak ölçüldü. 
Çekilen karın tomografisinde bilateral adrenal bezlerde atrofi tespit edildi. 
Acil serviste anti potasyum tedavi baĢlanan ve steroid verilen hasta addison hastalığı ön tanısı 
ile endokrinoloji servisine yatırıldı. 
 

Sonuç: Acil servislere atipik Ģikayetlerle gelen hastalarda çok ciddi problemlerin de 
olabileceği düĢünülerek özellikle anamnezin iyi sorgulanması ve erken tedavi baĢlanması 
gerekir. 

  

Anahtar Kelimeler: adrenal yetmezlik, acil servis, hiperkalemi 
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[PB-R01] 

Acil Servise Başvuran Kafa Travmalı Hastaların Beyin Tomografilerinin 
Değerlendirilmesi 
  

Mahmut Murat Dellül, Havva ġahin Kavaklı, Gülhan Kurtoğlu Çelik, Gül Pamukçu 
Günaydın, Selçuk CoĢkun, Güllü Ercan Haydar 
Atatürk Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Ankara 

  

Amaç: Acil serviste kafa travması nedeniyle beyin bilgisayarlı tomografisi (BBT) çekilen 

hastaların; klinik belirti ve bulguları, tedavi ve prognozları ile tomografik bulgular arasındaki 
iliĢkileri ortaya koymak istedik. Glasgow koma skoru (GKS) 15 olan ve BBT çekilen 
hastaların klinik bulguları ve pozitif BBT bulguları arasındaki bağlantıları saptamayı 
amaçladık. 
Gereç-Yöntem: ÇalıĢmamızda 01.07.2012 – 31.12.2012 tarihleri arasında araç içi trafik 
kazası, araç dıĢı trafik kazası, darp, motosiklet kazası, iĢ kazası gibi nedenlerle acil servise 
baĢvuran hastalara ait veriler retrospektif olarak adli dosyalarından analiz edilmiĢtir. 16 yaĢ 
üstü, travmadan sonraki ilk 24 saatte baĢvurmuĢ olan, beyin ve/veya servikal CT çekilmiĢ ve 
radyolog tarafından raporlanmıĢ olan hastalar çalıĢmaya dahil edilmiĢtir. 16 yaĢ altı, beyin BT 
çekilmeyen, 24 saatten geç dönemde baĢvurmuĢ olan, beyin BT‟si radyolog tarafından 
raporlanmamıĢ olan ve acil servisten takip ve tedaviyi red ederek ayrılan hastalar çalıĢma dıĢı 
bırakılmıĢtır.  
Bulgular: ÇalıĢma döneminde 627 hastaya ait veriler kaydedilmiĢtir. Hastaların yaĢ ortalaması 
37,97±16,183 tür. Hastaların 481‟i (%76,7) erkek, 146‟sı (%23,3) kadındır. Hastaların 
hiçbirinde fokal nörolojik defisit yoktu. Hastaların 587‟sinde (%93,62) Glasgow koma skoru 
15 tespit edilmiĢtir. GKS 15 olan hastalarda yapılan incelemede fizik muayene bulgusu olarak 

kusma, baĢ ağrısı ve klavikula üzerine hassasiyet bulgusu ile BBT‟de pozitif bulgu arasındaki 
iliĢki istatistiksel olarak anlamlı bulunmuĢtur (sırasıyla p:0,000, p:0,000, p:0,000). GKS 15 
olan hastalar da amnezi bulgusu ile beyin tomografisinde pozitiflik arasında ise anlamlı bir 
iliĢki bulunamamıĢtır (p:1,00). Hastaların acil servise ayaktan veya 112 ile geliĢ Ģekillerine 
göre tomografilerinde pozitif bulgu arasındaki iliĢkide istatistiksel olarak anlamlı bulunmuĢtur 
(p:0,041). Hastaların GKS skorları ile tomografide pozitif bulgu arasındaki iliĢki istatistiksel 
olarak anlamlı bulunmuĢtur (p:0,000). 
Sonuç: ÇalıĢmamızda geliĢ fizik muayenesinde GKS‟a göre 15 puan olsa dahi hastaların baĢ 
ağrısı, kusma, klavikula üzerinde travma bulgusu semptomlarının olması durumuyla beyin 
tomografilerinde pozitif bulgu sıklığı ile iliĢki anlamlı bulunmuĢtur. 
  

Anahtar Kelimeler: kafa travması, beyin tomografisi, GKS 
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[PB-R02] 

Akut Appandisiti Taklit Eden Bir Olgu: Spontan Üreter Rüptürü 

  

Mustafa Burak Sayhan, Volkan Mumcu, Gökhan Akdur, Ozan ÖzıĢık 

Trakya Üniversitesi Acil Tıp Anabilimdalı 
  

GiriĢ 

Spontan Üreter rüptürü (SÜR) nadir görülen bir durumdur.Malignite,üriner taĢ,giriĢimsel 
iĢlemler sonrası,travmaya bağlı oluĢabilir.SÜR sonrasında ürinom,abse,ürosepsis gibi 
komplikasyonlar ve sonrasında geliĢen böbrek yetmezliği görülebilir.Spontan Üreter 
rüptürünün tanısı çok nadir görülmesi sebebiyle genellikle gecikir.Bu olguda; üriner 
semptomlar olmadan klinik olarak Akut Appandisiti taklit eden bir spontan üreter rüptürünü 
sunmayı amaçladık.  
Olgu  

YetmiĢ dört yaĢında erkek hasta göbek çevresinde baĢlayan ve sonrasında sağ alt kadrana 
yayılan ağrı Ģikayeti ile kliniğimize baĢvurdu.Hastanın öyküsünde yaklaĢık 4 yıl önce 
kolesistektomi operasyonu,2 yıl önce sağ inguinal herni operasyonu ve prostat kanseri için 3 
ay önce kemoterapi alma öyküsü mevcut.Hastanın muayene bulgularında 
TA:110/60,Nabız:68,düzenli AteĢ:36,5 solunum sayısı dakikada18‟di.Klinik muayenede sağ 
alt kadranda hassasiyet, defans bulgusu saptandı, rebound saptanmadı.Bağırsak sesleri 
normoaktif,Kostovertebral açı hassasiyeti yok, gaz-gaita çıkıĢı mevcuttu.Yapılan 
tetkiklerinde;Üre:64,2 LDH:500 CRP:8,8 mg/dl TĠT: Her büyütme sahasında 8-10 eritrosit,8-

10 lökosit ve amorf kristaller görüldü.Hemogram değerleri WBC:17,530 Hb:13,3 Hct:39,9 
olup,idrar kültüründe üreme saptanmadı.Karın ultrasonografisinde yoğun gaz distansiyonu 
nedeniyle değerlendirilemediğinden yapılan kontrastlı batın BT‟sinde sağ üreteropelvik 
bileĢke düzeyi proksimali renal pelvis inferiorundan geç faz görüntülerinde aktif kontrast 
ekstralüminizasyou izlendi,sağ üreter distalde minör pelvis düzeyinde kalkül ile uyumlu 
hiperdansite mevcut olup,proximal üreter ve pelvikalisyel sistem belirgin görünümdedir.Hasta 
bu bulgular eĢliğinde ve üreter perforasyonu tanısıyla üroloji kliniğine transfer edildi.  
TartıĢma 

Üreterin spontan rüptürü genellikle üreter taĢından kaynaklanan nadir bir durumdur.Üreterde 
taĢa bağlı spontan rüptürler taĢın olduğu yerden çok taĢın proximalinde görülürler.SÜR 
genellikle iĢtahsızlık,karın ağrısı bulantı kusma, yan ağrısı, dizüri Ģikayetleriyle 
baĢvururabilirler. Ġdrarın peritona ekstravazasyonu periton irritasyonu yapacağından klinik 
bulgular akut apandisiti sıklıkla taklit edebilir.Bizim olgumuzda belirgin üriner semptomlar 
mevcut değildi.Spontan üreter rüptürlerinin tanısı genellikle diğer nedenler araĢtırılırken 
tesadüfen konulur.Daha önceden boĢaltım ürografisi en duyarlı tanı aracıyken günümüzde, 
daha az olan üreteryal ekstravazasyonları da gösterdiğinden ötürü kontrastlı bilgisayarlı 
tomografisi daha duyarlı hale gelmiĢtir.Takip edilen hastaların cerrahi müdahele ile ya da 
yakın ve monitörize takiple, cerrahi müdaheleye gerek duymadan periton içindeki sıvılarının 
birkaç gün içinde gerilediği gösterilmiĢtir. 
  

Anahtar Kelimeler: Üreter Rüptürü, Akut Appandisit, Karın ağrısı 

 

 



 

9. Türkiye A il Tıp Ko gresi -6 Eki   Eskişehir    
 

643 

 

[PB-R03] 

Lütfen Santral Venöz Kateterinizi Kesmeyiniz 

  

NeĢe Nur User1, Zeliha Çiğdem1, Sezgin Yılmaz2
 

1Afyon Kocatepe ÜTF, Acil Tıp AD, Afyonkarahisar 
2Afyon Kocatepe ÜTF, Genel Cerrahi AD, Afyonkarahisar 

  

GiriĢ: Venöz hava embolisi (VHE) mortalitesi ve morbiditesi yüksek bir durum olup, sıklıkla 
iyatrojenik bir komplikasyondur. Ġntravenöz alanda 5 ml/kg hava bulunması Ģok ve kardiyak 
areste neden olurken, 20 ml gibi düĢük hava hacmiyle de komplikasyon meydana 

gelebilmektedir. Serebral dolaĢıma geçen 2-3 ml hava ölümcül olabilmektedir. 
Olgu: Hastanenin önündeki dolmuĢ durağında fenalaĢtığı için Acil Servise getirilen 78 
yaĢındaki erkek hastanın, geliĢinde E1M1V1, TA:160/90 mmHg, Nb:128/dk, SS:4/dk, 

O2:50% idi. Sağ juguler bölgede kesilmiĢ kateter, sağ hipokondriyak bölgede ucu kesilmiĢ T 
tüp bulunmaktaydı. Hasta entübe edilerek antekübital bölgeden yeni damar yolu açıldı. Sol 
leteral dekübit pozisyonuna alındı. GeliĢinde klemplenen juguler kateteri çekildi. Hastanın 
sonradan gelen yakınlarından, Genel Cerrahi kliniğinde 4 gün önce kolesistektomi operasyonu 
geçirdiği, AS‟e gelmezden hemen önce bulduğu makasla kateterlerini keserek hastaneyi 
izinsiz terk ettiği öğrenildi. Çekilen beyin BT‟de intraserebral hava saptanan hasta GCYB‟a 
yatırıldı. Kontrol BT‟de havanın sebat ettiği ve sağ frontoparietal alanda infarkt alanı geliĢtiği 
saptandı. Hasta 7.gün ex oldu. 
Sonuç: VHE sıklıkla santral kateter yerleĢtirme ve çekme iĢlemleri esnasında meydana 

gelmekle birlikte, hemodiyaliz, pozitif basınçlı solunum, penetran ve künt göğüs travmaları ve 
damarsal iĢlemler esnasında geliĢebilmektedir.  
TTE sağ ventrikül ve ana damarlarda VHE saptamada en duyarlı yöntemdir. BT ile santral 
venöz sistemde 1mlden az miktarda hava saptanabilir, ayrıca intraserebral hava, serebral 
ödem veya infarkt saptanabilir.  
VHE geliĢtiği saptanan hastalar sol lateral dekübit pozisyona yatırılmalıdır (Durant 
manevrası). Hastalara destek tedavi olarak %100 O2, kristalize sıvı bolus uygulanabilir. 

Gerekliyse KPR baĢlanmalıdır. HBO tedavisi, hastanın hemodinamik ve serebrovasküler 
durumu göz önüne alınarak ilk 6 saatte uygulanabilir. Hastanın hava yoluyla transferi 
kaçınılmaz ise düĢük irtifada yolculuk yapılmalıdır.  
Hasta güvenliği açısından, hastaların, kateterlerini çıkarmamaları veya kesmemeleri gerektiği 
konusunda uyarılmaları gerekliliği de göz önüne alınmalıdır. 
  

Anahtar Kelimeler: hasta güvenliği, santral venöz kateter komplikasyonları, venöz hava 
embolisi 
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Beyin BT 1 

 
intraserebral hava izlenmektedir 
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Beyin BT 2 

 
5. günde frontoparietal subakut infarkt alanı izlenmektedir. 
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[PB-R04] 

Baş dönmesi şikayeti ile başvuran bir olguda Wallenberg sendromu 

  

Selim Genç, Macit Aydın, Nezih Kavak, Harika ÖdemiĢ, Safiye Terzi 

DıĢkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Acil Servis, Ankara 

  

GiriĢ: Wallenberg sendromu bulbusun lateral bölümünde yerleĢen bir infarkta bağlı olarak 
ortaya çıkan, oldukça tipik belirtileri olan bir klinik tablodur. Vakaların yaklaĢık %40‟ı akut 
olarak baĢlar. Ancak yarıdan fazlasında ise klinik tablo düzgün progresif veya basamaklar 
halinde 24-48 saatten daha uzun bir sürede yerleĢir. Bu makalede baĢ dönmesi Ģikayeti ile 
baĢlayan progresif olarak ilerleyen Wallenberg sendromu olan bir olgu sunuldu. 

 

Olgu: 34 yaĢında bayan hasta baĢ dönmesi ve bulantı Ģikayetleri ile acil servise getirildi. 
Öyküsünden Ģikayetlerinin iki gün öncesinden baĢladığı, giderek arttığı, acil sevis 
baĢvurusundan 6 saat önce yutma güçlüğü ve sol kolunda uyuĢma baĢladığı öğrenildi. 
BaĢvuruda vital bulguları satabil idi. Yapaılan muayenesinde sağ göz kapağı pitotik, sağ göz 
miyotik idi. Her iki gözde horizontal karakterde nistagmus mevcut idi. Hasta dizartrik 
konuĢmakta idi. Sağ taraf yüz ile sol taraf kol ve bacakta duyu defisiti saptandı. Diğer fizik 
muayene ve laboratuar bulguları normaldi. Beyin difüzyon manyetik rezonans görüntüleme 
(MRI) normal idi. Doppler ultrasonografide sağ vertebral arter orta kesimde subakut süreçte 
trombüs tespit edildi. Hastaya enoksaparin baĢlanarak kliniğe yatırıldı. Takibinin onuncu 
gününde fizik muayene bulguları düzelen hasta Ģifa ile taburcu edildi. 
 

Sonuç: Vertigo, pitoz, ses kısıklığı gibi sınırlı bulgular inme baĢlangıcında sıklıkla 
görülebilmektedir. Bu bulgularla acil kliniğine baĢvuran hastaların yeterli fizik muayene ve 
takibinin yapılması gerektiğini düĢünmekteyiz. 
  

Anahtar Kelimeler: wallenberg sendromu, vertigo, acil servis 
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[PB-R05] 

Kronik Pankreatit Zemininde Akut Atak: Olgu Sunumu 

  

Güllü Ercan Haydar1, Tuğba Atmaca Temrel
1, Selçuk CoĢkun1, Gül Pamukçu Günaydın1

, 

Gülhan Kurtoğlu Çelik1, Havva ġahin Kavaklı2
 

1Ankara Atatürk Eğitim AraĢtırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği 
2Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Acil Tıp Kliniği 
  

GĠRĠġ: Kronik pankreatit etyolojisinde sıklıkla alkol, genetik faktörler, metabolik 
bozukluklar, idiopatik nedenler ve travma rol oynar. Rutin laboratuar testlerinin genellikle 

normal olması tanıyı zorlaĢtırır. Burada kronik zeminde akut pankreatit atağı olan bir olguyu 
sunmak istedik. 

Olgu: 50 yaĢında erkek hasta karın ağrısı, bulantı, ateĢ, genel durumda bozulma Ģikayeti ile 
acil servise baĢvurdu. Öyküde bir yıl önce beyin tümöründen opere olmuĢ, daha önceki 
yıllarda pankreatit nedeniyle hospitalize edilmiĢti. Batın muayenesinde epigastrik hassasiyet 

mevcuttu. Laboratuar tetkiklerinde üre 17 mg/dl, kreatinin 0,43 mg/ dL, aspartat 
aminotransferaz (AST) 14 U/L, alanin aminotransferaz (ALT) 16 U/L, amilaz 59 U/L, lipaz 

164 U/L, beyaz küre 5,2 K/uL, hemoglobin 6,7 g/dL, trombosit 154 K/uL idi. Abdomen 
ultrasonografisinde özellik yoktu. Semptomatik tedavi ile düzelme gözlenmeyen hastaya 
intravenöz kontrastlı abdomen bilgisayarlı tomografi görüntülemesi yapıldı ve kronik aktif 
pankreatit ile uyumlu olduğu görüldü.( ġekil 1) 
Sonuç: Akut pankreatit olgularında serum amilaz ve lipaz yüksekliği tanıda yardımcı testlerdir 
ancak kronik pankreatit serum amilaz ve lipaz seviyeleri ağrılı atak dönemlerinde dahi normal 
olabilir. Karın ağrısı olan yaĢlı hastalarda serum amilaz, lipaz düzeylerinin normal olması 
hekimi yanıltmamalıdır. 
  

Anahtar Kelimeler: kronik pankraetit, akut atak, normal amilaz ve lipaz düzeyi 
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resim 1 

 
bilgisayarlıtomografi kesitinde atrofik ve ödemli pankreas 
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[PB-R06] 

Mezenter İskemiyi Taklit Eden Divertikülite Sekonder Sigmoid Perforasyon 

  

Selcuk Coskun
1, Tolga Öz1, Gül Pamukçu Günaydın1, Gülhan Kurtoğlu Çelik1, Havva ġahin 

Kavaklı2, Oğuz Ali ÖzĢahin1
 

1Ankara Atatürk Eğitim AraĢtırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Ankara 
2Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara Atatürk Eğitim AraĢtırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, 
Ankara 

  

GiriĢ: Acil serviste akut batın yaklaĢımında mezenter iskemi hayati risk açısından önemli bir 
yer tutmaktadır. Mezenter iskemi ayırıcı tanısında sigmoid perforasyon nadir görülür. Tüm 
batın tomografi tanıyı doğrulamada yardımcıdır. 
 

Olgu: Karın ağrısı nedeniyle acilimize kabul edilen 56 yaĢındaki bayan hastanın hikayesinden 
karın ağrısının 2 günden beri devam ettiği, bulantı, bilateral alt kadranda dolgunluk hissi 
olduğu ve ağrı kesici kullanmasına rağmen ağrısının devam ettiği öğrenildi. Batın 
muayenesinde yaygın hassasiyet, defans ve rebound saptanan hastanın kan sayımında beyaz 
küre 3800/uL, hemoglobin 17 g/dl; biyokimyasal değerlerinde glukoz 171 mg/dl, LDH 283 
U/l, idrar tetkikinde her yüzlük büyütme sahasında 1-2 beyaz küre, D-Dimer 2700ng/ml 

olarak tespit edildi. Diğer değerleri normal olan hastaya mezenter iskemiyi dıĢlamak amaçlı 
batın tomografisi çekildi; mezenterde kirlenme ile birlikte rektum etrafında koleksiyon, 
sigmoid duvarında kalınlaĢma ve peritoneal serbest hava tespit edildi (figure 1,2). Hasta genel 

cerrahi tarafından sigmoid perforasyon ön tanısı ile operasyona alındı. Sigmoid perforasyon 
operasyonda doğrulandı ve rezeksiyon, hartman kolostomi yapılan hasta postoperatif 20. Gün 
taburcu edildi.  

 

Sonuç: Divertikülitin erken tanınması ve tedavi edilmesi perforasyon gibi divertikülit 
komplikasyonlarını azaltacaktır. Özellikle geç vakalarda sekonder peritonit kliniğinin 
oturması halinde laboratuar ve klinik olarak mezenter iskemiyi taklit edebililir. 
  

Anahtar Kelimeler: divertikülit, mezenter iskemi, perforasyon, sigmoid perforasyon 
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Figure 1 

 
56 yaşındaki bayan hastanın tüm batın tomografisinde tespit edilen sigmoid perforasyon 
görüntüsü 
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Figure 2 

 
56 yaşındaki bayan hastanın tüm batın tomografisinde tespit edilen sigmoid perforasyon 

görüntüsü-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. Türkiye A il Tıp Ko gresi -6 Eki   Eskişehir    
 

652 

 

[PB-R07] 

Spinal Anestezi İle Yapılan Sezaryan Sonrası Gelişen Akçiğer Ödemi 
  

Fatih Tanrıverdi1, Gülhan Kurtoğlu Çelik2, Gül Pamukçu Günaydın2, Havva ġahin Kavaklı2
 

1KahramanmaraĢ Necip Fazıl ġehir Hastanesi, Acil Servis, KahramanmaraĢ 
2Ankara Atatürk Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Acil servis, Ankara 

  

GiriĢ:  
Gebelik boyunca kardiyak output, strok volüm, kalp hızı ve sol ventrikül end-diyastolik 

basıncındaki artıĢ özellikle kardiyak hastalığı olan gebeler için yaĢamsal önem taĢır. Üçüncü 
trimesterden baĢlayarak intravasküler volüm artıĢıyla birlikte kalp debisinde yaklaĢık % 50‟lik 
bir artıĢ görülür. Rejyonal anestezi yöntemleri ile SVR (Sistemik Vasküler Rezistans ) de % 
10-15 azalma görülebilir. GeliĢen sempatik blokaj, preload ve kardiyak outputta azalmaya 
neden olarak ciddi kardiyovasküler değiĢikliklere yol açar. SVR‟nin azalması pulmoner kan 
akımında ciddi düĢüklüklere ve hipoksemiye yol açabilir. Bu değiĢiklikler sürekli uygulanan 
santral nöroaksiyal blokaja göre tek seferde uygulanan spinal anestezi de (single-shot) daha 

ciddidir. Mitral stenozlu hastalarda sol ventrikülün diyastolik dolma zamanı uzadığından 
anestezi uygulamalarındaki temel amaç taĢikardiden kaçınmak olmalıdır. Bizim olgumuzda 
spinal anestezi alması sonucu mitral darlığına bağlı olarak akçiğer ödemi geliĢmiĢtir. 
Olgu:  

27 yaĢında bayan hasta 40 haftalık gebeliğin ardaından 6 saat önce spinal anestezi ile sezaryan 
ameliyatı olduktan sonra ani baĢlayan nefes darlığı geliĢiyor. Hastanın bilnci açık oryante ve 
koopere, ortopneik ve takipneik, pretibial ödem ++/++ idi. Solunum sesleri orta zona kadar 
krepitan ralleri vardı, taĢikardikti. Tansiyan Arterial:150/80 mm Hg, nabız:130/dk, 
saturasyon:79 idi. Ekg sinde sinus taĢikardisi vardı, kan gazında ph:7.37 idi, pO2:48, 
pCO2:36, Hgb: 12, Htc:37, WBC:17, diğer laboratuvar testleri normaldı. EKO sonucunda EF 
normal, hafif mitral darlığı (romatizmal kapak hastalığı),1-2 MY, eser TY, PAB:40 idi. 

Hastaya çekilen kontrastlı toraks tomografisinde pulmoner arterlerin açık olduğu ve sağ ve 
solda yaygın akçiğer ödemi ile uyumlu görünüm mevcuttu. Hastada spinal anestezinin 
tetiklediği mitral stenoz ve yetmezliğe bağlı olarak akçiğer ödemi düĢünüldü. Hasta koroner 
yoğun bakıma alınarak tedavisi baĢlandı, 24 saat sonra servise alınan hasta 3 gün sonra 
medikal tedavisi düzenlenerek taburcu edildi. 
Sonuç:  
Kardiyak hastalığı olan gebelerde anestezi yönetimi homojen değildir ve kardiyak durumuna 
göre her gebe için anestezi uygulamalarının kiĢiselleĢtirilmesini önerilmektedir. Olgumuzda 
olduğu gibi gebelerde anestezi seçilirken mutlaka kardiak açıdan ayrıntılı 
değerlendirilmelidir. 
  

Anahtar Kelimeler: Spinal Anestesi, Gebelik, Mitral Stenoz, Akçiğer Ödemi 
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Spinal Anestezi Sonrası Akçiğer Ödemi 1 

 
 

 

Spinal Anestezi Sonrası Akçiğer Ödemi 2 
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[PB-R08] 

Özefagusta Türban İğnesi 
  

Ramazan Güven, Faruk Güngör, Kamil Can Akyol, Asım Arı, Vedat Kırpat, Ġbrahim Halil 
Toksul 

Antalya Eğitim Ve AraĢtırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği, Antalya 

  

GiriĢ: Müslümanların yoğunlukta yaĢadığı ülkelerde genç kızların türban iğnesi yutması sık 
olarak gözlenmektedir. 
Olgu: 24 yaĢında bayan hasta türban bağladığı sırada türban iğnesini yutma Ģikayetiyle 
hastanemiz acil servisine baĢvurdu. Hasta boğazında takılma hissi olduğunu belirtti. Nefes 
almada güçlük yoktu. Fizik muayenesinde solunum sesleri normal olarak değerlendirildi. 
Çekilen direk servikal 2 yönlü grafide türban iğnesinin özefagusun hemen baĢlangıç kısmında 
olduğu görülüyordu. Yeri direk grafide belirlenen türban iğnesi gastroenteroloji tarafından 
fleksibl endoskopi ile çıkarıldı. hastanın takip dönemlerinde herhangi bir komplikasyon 
geliĢmedi. 
Sonuç: Yabancı cismin yapabileceği komplikasyonlar göz önünde bulundurularak, 
olabildiğince 

erken müdahale edilmeye çalıĢılmalı ve yabancı cisim çıkarıldıktan sonra da özefagus 
perforasyonu açısından hastalar dikkatle takip edilmelidir. 
  

Anahtar Kelimeler: iğne, özefagus, türban 

 

 
özefagusta türban iğnesi 

 
servikal direk AP ve lateral grafide özefagus girişinde türban iğnesinin olduğu görülüyor. 
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[PB-R09] 

Atipik yerleşimli apandisit: olgu sunumu 

  

Gül Pamukçu Günaydın1, ÇağdaĢ Yıldırım1, Alp ġener1, Gülhan Kurtoğlu Çelik1, Selçuk 
CoĢkun1, Havva ġahin Kavaklı2

 
1Ankara Atatürk Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Ankara 
2Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Ankara 

  

Giriş: Karın ağrısı acil servise en sık baĢvuru Ģikayetlerinden birisidir. Acil serviste her 
zaman karın ağrısının kesin sebebini bulmak mümkün olmasa da hayatı tehdit edici sebepleri 

ekarte etmek gereklidir. Akut apandisit en sık görülen akut karın nedenidir ve karın ağrısı ile 
baĢvuran apendektomi yapılmamıĢ bütün hastalarda ayırıcı tanıda düĢünülmelidir.  
Olgu: 36 yaĢında erkek hasta 2 gündür süren karın ağrısı ve 3 saat önce baĢlayan kusma 

Ģikayeti ile acil servise baĢvurdu. Hastanın özgeçmiĢinde özellik yoktu. Yapılan fizik 
muayanesinde sağ kostovertebral açı hassasiyeti ve palpasyonla sağ üst kadranda hassasiyet 
ve defansı mevcuttu. Laboratuvar tetkiklerinde Wbc: 6.6 K/μL (normal değer: 4-11), AST 54 

U/L, ALT 62 U/L, böbrek fonksiyon testleri normal sınırlarda, kan elektrolitleri normal 
sınırlardaydı. Bakılan tam idrar tetkikinde HPF‟de hiç eritrosit görülmedi, 1 lökosit görüldü, 
lökosit esteraz ve nitrit negatifti. Hastaya semptomatik olarak IV ranitidin ve 500 ml normal 

salin verildi ve hasta takibe alındı. Seri fizik muayenelerinde Ģikayetlerinde gerileme 
olmaması üzerine çekilen tüm abdomen ultrasonunda hepatorenal fossaya doğru uzanan 
transvers incelemede 7.2 mm çaplı, kompresyona yanıt vermeyen, kör sonlanan, aperistaltik, 
çevresinde serbest sıvı izlenen bağırsak ansı izlendi. Bunun üzerine hastaya akut apandisit 
öntanısı ile çekilen kontrastlı batın tomografisinde sağda morrison poĢunda ve bu düzey 
inferiorunda parakolik alanda 7 mm derinliğe ulaĢan sıvı, ve sıvı komĢuluğunda, mezenkimal 
yağlı doku planlarında belirgin heterojenite gözlendi. Morrison poĢu distalinden geçen 
kesitlerde atipik lokalizasyonda apendikse ait olabilecek ve normalden dilate olarak 

değerlendirilen (10 mm) tübüler yapı dikkati çekti. (Resim 1) Bulgular atipik lokalizasyonlu 
apandisit olarak değerlendirildi. Hasta genel cerrahi konsulte edildi ve operasyona alındı. 
Operasyon sonrası patoloji sonucu da akut apandisit ve periapandisit dokusu ile uyumlu geldi.  

Sonuç: Atipik yerleĢimli apandisit fizik muayene bulguları yanıltıcı olabilir. Akut karın 
düĢünülen ancak kesin tanı aydınlatılamayan hastalarda intravenöz kontrastlı abdomen 
tomografisi çekilmesi tanıya yardımcıdır. 
  

Anahtar Kelimeler: apandisit, acil servis, bilgisayarlı tomografi 
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Resim 1 
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[PB-R10] 

Zehirlenmelerde etken maddenin ayırımı 
  

SavaĢ Sezik, Serkan Hacar, Turgay Yılmaz Kılıç, Gülsenem Çiçek 

Ġzmir Tepecik Eğitim Ve AraĢtırma Hastanesi 
  

GiriĢ: Pestisitler bitkiler ve hayvanlardaki zararlı organizmaları engellemek, kontrol altına 
almak ya da zararlarını azaltmak için kullanılan kimyasal maddelerden oluĢan karıĢımlardır. 
Pestisid; insektisid, rodentisid, fungusit, herbisit, mollisit denilen kimyasal maddelerin genel 

ismidir. Pretyhrinler, pyrethroid etken maddesi ile organofsofatlardan (kolinesteraz üzerinden 
etki) ayrı bir etki mekanizmasına sahip olan insektisidlerdir. Bunlar sinir hücresi aksonal 
membranlarında voltaja bağımlı sodyum kanallarının kapanmasını önleyen aksonik 
ekzotoksinler olarak rol oynarlar.  

Olgu: Özkıyım giriĢimi nedeniyle acil servise getirilen 31 yaĢında kadın hastanın baĢvuru 
anında kan basıncı 149/82 mmhg, nabız 127 dk,oksijen saturasyonu %90, vücut sıcaklığı 36.2 
C olarak ölçüldü. Fizik muayenesinde bilinci açık, oryante ve koopere idi. Hastanın saat 01:21 
civarlarında pyrethroid içeren tarım ilacından 50 cc kadar aldığı ve kusması üzerine ailesi 
tarafından fark edildiği öğrenildi. Üzerindeki giysiler hemen uzaklaĢtırıldıktan sonra 
orogastrik sonda ile gastrik lavaj yapılmasını takiben orogastrik sonda ile 50 cc aktif kömür 
verildi. Monitörlü gözlemde takibe alınan hastadan kan gazı, hemogram, biyokimya ve 
kanama paneli istendi. 

Sonuç: Akut insan toksisitesi oldukça nadir olan bu maddenin alt ve üst solunum yolu 

irritasyonu ve hipersensitivite reaksiyonlarına yol açabilme özelliği vardır. Maddenin toksik 
dozunun memelilerde 100-1000 mg/kg dan fazla oldugu ve çok nadir olgularda da akut 
ölümcül dozun 10-100 mg arası olduğu tespit edilmiĢtir. Hastanın 
anaflaksi,hipotansiyon,taĢikardi ve kutanöz parestezi açısından takibi yapıldı. Özgül bir 
antidotu bulunmayan madde çok hızlı metabolize oldugu için de düzey takibi 
yapılamamaktadır. Pestisid zehirlenmelerinin en yaygın ve mortalitesi yüksek örneği olan 
organofosfat zehirlenmelerini içerebileceği gibi her pestisidin organofosfat molekül yapısında 
olmadığı akılda tutulmalıdır. Pyrethroid alımlarında anaflaksi ve kutanöz sinir ucu paralizisi 
açısından da mutlaka değerlendirilmesi gerekmektedir. ġüpheli ajanın erken tanımlanması 
tedavinin içeriği ve hastanın prognozu açısından önem taĢımaktadır. 
  

Anahtar Kelimeler: Etken madde, pestisid, zehirlenme 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. Türkiye A il Tıp Ko gresi -6 Eki   Eskişehir    
 

659 

 

[PB-R11] 

Şikayet: Sol Kolda Uyuşukluk ve Güç Kaybı; Tanı: İntrakranial Kist Hidatik 

  

Selcuk Coskun
1, Ferhat Ġçme1, Alp ġener1

, Yavuz Otal
1, Güllü Ercan Haydar1, Havva ġahin 

Kavaklı2
 

1Ankara Atatürk Eğitim AraĢtırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Ankara 
2Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara Atatürk Eğitim AraĢtırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, 
Ankara 

  

GiriĢ: Kistik ekinokokozis zoonotik bir parazittir. Barsaklarda açılarak barsak duvarını geçen 
ve larva halinde genellikle önce karaciğere yerleĢen scolexler daha sonra tüm vücuda 
yayılabilir. 
 

Olgu: Sol kolda uyuĢukluk güç kaybı nedeniyle acilimize kabul edilen 39 yaĢındaki erkek 

hastanın hikayesinden Ģikayetlerinin yaklaĢık bir gündür sürdüğü, giderek arttığı ve yaklaĢık 6 
yıldır kist hidatik nedeniyle takip edildiği öğrenildi. Sol kolda motor ve duyu defisiti (4/5) 
tespit edilen hastanın diğer nörolojik muayenesi normaldi. Kranial tomografide kist hidatik ile 

uyumlu lezyonları tespit edilen (figure 1,2) hasta beyin cerrahi ve enfeksiyon hastalıkları ile 
konsulte edildikten sonra beyin cerrahi adına takip amaçlı yatırıldı.  
 

Sonuç: Kist hidatik ülkemizde önemli bir halk sağlığı problemidir, kist hidatik nedeniyle takip 
edilen hastalarda nörolojik semptomlar hastalığın intrakranial tutulumu ile ilgili olabilir. 
  

Anahtar Kelimeler: hidatik kist, intrakranial kist hidatik, kist hidatik 
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Figure 1 

 
Sol kolda uyuşukluk güç kaybı nedeniyle acilimize kabul edilen 39 yaşındaki erkek hastanın 
kranial tomografide tespit edilen kist hidatik ile uyumlu görüntüsü 
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Figure 2 

 
Sol kolda uyuşukluk güç kaybı nedeniyle acilimize kabul edilen 39 yaşındaki erkek hastanın 
kranial tomografide tespit edilen kist hidatik ile uyumlu görüntüsü-2 
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[PB-R12] 

Hiperalbuminemi ve Hiperkalsemi Birlikteliği 
  

Selcuk Coskun
1, Yücel YüzbaĢıoğlu1, Havva ġahin Kavaklı2, Alp ġener1, Ferhat Ġçme1

, Erkut 

Erol
1
 

1Ankara Atatürk Eğitim AraĢtırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Ankara 
2Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara Atatürk Eğitim AraĢtırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, 
Ankara 

  

GiriĢ: Hiperalbuminemi nadir görülen bir klinik durumdur. Hiperkalsemi hiperalbuminemi 
birlikteliğinde hiperalbuminemiye sekonder görülebilir. 
 

Olgu: Halsizlik bulantı nedeniyle acilimize kabul edilen 20 yaĢında erkek hastanın Ģikayetleri 
son 1 haftadır artmıĢ. Herhangi bir kronik hastalık hikayesi ve kronik ilaç kullanımı olmayan 
hastanın yapılan fizik muayenesi normaldi. Ayrıca hastanın kas geliĢtirme amaçlı ek protein 
tozu alımı hikayesi de mevcuttu. Kan sayımı normal olan hastanın biyokimyasal testlerinde 
kalsiyum 13,5 mg/dl, albumin 5,8 g/dl kreatinin 1,2 mg/dl üre 24 mg/dl tespit edildi. Hastaya 
semptomatik tedavi sonrası üroloji ve dahiliye poliklinik kontrolleri önerildi. Ġleri tetkikleri 
daha sonradan irdelenen hastanın dahiliye polkliniğinde bakılan PTH, tiroid hormonları, 25-

OH vitamin D3, 24 saatlik idrarda kreatinin ve fosfor normal sınırlarda iken 24 saatlik idrarda 
kalsiyum 338,5 mg/gün (100-300) olarak tespit edilmiĢ. Literatürde hiperalbuminemi ile 
kronik dehidratasyon birlikteliği dikkat çekmektedir. Hastaya günlük en az 2 litre olacak 
Ģekilde oral hidrasyon ve ek protein alımının durdurulması önerilmiĢ ve 15 gün sonra bakılan 
hiperalbuminemisinin ve hiperkalsemisinin düzeldiği görülmüĢtür.  
 

Sonuç: Kronik dehidratasyon ve ek protein alımı hallerinde hiperalbuminemi görülebilir, 
klinik olarak hiperalbuminemi halinde kronik dehidratasyona dikkat edilmelidir. 

  

Anahtar Kelimeler: hiperalbuminemi, hiperkalsemi, kronik dehidratasyon 
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[PB-R13] 

Lansoprazol kullanımına bağlı gelişen anaflaksi: Olgu sunumu 

  

Selim Genç, Macit Aydın, Engin Deniz Arslan, Seda Özkan, Esra Özer Ünal 
DıĢkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Ankara 

  

GiriĢ: Lansoprazol asit salınımı ile iliĢkili hastalıkların tedavisinde yaygın Ģekilde kullanılan 
potent gastrik asit sekresyon inhibitörüdür. Minimal yan etki profiline sahip olduğu kabul 
edilen bu ilaca bağlı nadir de olsa anaflaksiye kadar gidebilen hipersensitivite reaksiyonları 
bildirilmiĢtir. Bu makalede oral lansoprazol kullanımı ile geliĢen anaflaksi olgusunda tedavi 
yaklaĢımlarının incelenmesi amaçlandı 
 

Olgu: 41 yaĢında bayan hasta acil servise solunum sıkıntısı yakınması ile getirildi. 
Öyküsünden hipertansiyona hastalığı için üç yıldır bisoprolol (5 mg/gün) kullandığı, bir gün 
önce karın ağrısı yakınması ile baĢvurduğu bir klinikte 30 mg/gün Lansoprazol baĢlandığı, 
acil servise baĢvurudan 45 dakika önce lansoprazol aldığı ve bunu takiben 20 dakika 
sonrasında ellerinde kaĢıntı, el, kol ve göbek çevresinde noktalanma tarzında döküntü ortaya 
çıktığı, ağzının kuruduğu, solunum sıkıntısı baĢladığı öğrenildi. BaĢvuruda tansiyon arteriyal 
(TA) 70/40 mmHg, solunum sayısı 20/ dakika, kalp hızı 80/ dakika idi. Yapılan fizik 
muayenesinde göbek çevresinde, kollarda üzerine basmakla solan noktasal tarzda döküntüler 
ile birlikte uvula ödemi mevcuttu. Diğer fizik muayene bulguları ve laboratuar incelemeleri 
normaldi. Hastaya intravenöz (iv) kristaloid infüzyonu ile birlikte 0,5 mg intramüsküler 
adrenalin yapıldı. Takibinin 30 dakikasında TA 85/55 mmHg olan hastanın solunum sıkıntısı 
ve uvula ödemi azaldı. Bunu takiben hastaya 150 mg/saat hızında iv kristaloid infüzyonu, 60 

mg prednol ve 45,5 mg feniramin yapıldı. Takibinin dördüncü saatinde TA 125/75 mmHg, 
deri döküntüleri ve uvula ödemi düzelmesi üzerine lansoprazol kullanmaması önerilerek 
taburcu edildi. 

 

Sonuç: Klinisyenler, toplumda kullanım sıklığı giderek artan ve güvenli olarak kabul edilen 
bu ilaçlarla hayatı tehdit eden anaflaktik reaksiyonlar ortaya çıkabileceğini göz önünde 
bulundurmalıdırlar. Bu ilaçlar ile anaflaksi geliĢtiğinde uygun müdahalenin zamanında  
yapılması hayat kurtarıcıdır 
  

Anahtar Kelimeler: Anaflaksi, lansoprazol, acil servis 
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[PB-R14] 

Servikal Vertebra Dislokasyonu 

  

Hasan Mansur Durgun, Mahmut Yaman, Enver Özçete, Recep Dursun, Ayhan Özhasenekler 
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Diyarbakır 
  

GiriĢ: Araç içi trafik kazaları gibi yüksek enerjili travmalarda emniyet kemeri kullanılsa bile 
baĢın aĢırı hiperfleksiyonu veya hiperektansiyonu nedeniyle servikal vertebra hasarları 
görülebilmektedir. Hiperfleksiyon ve hiperektensiyon travmalarında hasar genellikle vertabra 

korpusunda veya spinöz çıkıntılarda görülür. Ancak yandan çarpmalarda veya takla atmıĢ 
araçlardan çıkarılan hastalarda lateral transvers çıkıntılarda da hasar olabilir. Bu hastalara 
dikkatli bir hastane öncesi stabilizasyon ve hassas bir acil servis yaklaĢımı oluĢabilecek 
sekonder yaralanmaları önlemektedir. Hasta stabilizasyonu sağlandıktan sonra görüntüleme 
yöntemleri kullanılarak mevcut hasarın tespiti yapılmalıdır. Lateral servikal grafilerin yanlıĢ 
negatif sonuçları nedeniyle acil servis Ģartlarında en uygun görüntüleme yöntemi olarak 
bilgisayarlı tomografi kullanılmaktadır. Biz bu yazıda sagittal tomografi kesitinde görülen 
servikal vertebra dislokasyonlu bir hastayı sunmayı amaçladık.  
Olgu: 29 yaĢında bayan hasta, acil servise araç içi trafik kazası nedeniyle getirildi. Fizik 

bakıda genel durumu orta, Ģuur açık, GKS: 15, kan basıncı 110/70 mmHg, yüzünde yaygın 
dermal abrazyonları ve Ģiddetli boyun ağrısı vardı. Hastanın hemogram, biyokimya 
değerlerinde patoloji görülmedi. Lateral servikal vertebra grafisi uygun pozisyonda 

çekilemediğinden patoloji görülmedi. Servikal tomografinin aksiyal kesitlerinde C4, C5, C6 
vertebraların transvers çıkıntılarında nondeplase fraktür (Resim 1) olduğu görüldü. Ancak 
sagittal kesitlerin (Resim 2) incelemesinde aksiyal kesitlerde tespit edilemeyen C6 ve C7 

arasındaki dislokasyon görüldü. Hasta takip ve tedavi amaçlı beyin cerrahisi kliniğine 
yatırıldı.  
Sonuç: Servikal travmalı hastalarda nörolojik hasar olmadan cerrahi müdahaleyi gerektirecek 
ciddiyette hasarlar olabilir. Bu hastalarda muhtemel hasarın en iyi Ģekilde tespit edilmesi 
gerekir. GeçmiĢte servikal vertebra hasarlarının tespiti için lateral servikal grafi 
kullanılmaktaydı. Ancak son yıllarda özellikle çok kesitli tomografi cihazlarının acil 
servislerde yaygın kullanılmasıyla lateral servikal grafilerde yüksek oranda yanlıĢ 
negatiflikler tespit edildi. Tomografilerde sıklıkla aksiyel kesitler değerlendirilirken vertebra 
tomografilerinin değerlendirilmesinde aksiyal kesitlere ek olarak sagittal ve koronal kesitlerin 

de incelenmesi gerekir. 

  

Anahtar Kelimeler: travma, vertebra, tomografi 
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Resim 1 

 
Hastanın C4-5-6 vertebralarının transvers çıkıntı fraktürlerini gösteren aksiyal tomografi 
kesitleri 
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Resim 2 

 
Hastanın servikal vertebra tomografi sagittal kesitlerinde C6-7 dislokasyon görüntüsü 
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[PB-R15] 

Akut pankreatit ve diyabetik ketoasidoz birlikteliği: olgu sunumu 

  

Selçuk Yaylacı1, Ahmet Bilal Genç2
, Attila BeĢtemir3

, Ali Tamer
4
 

1Fındıklı Guatr AraĢtırma Ve Tedavi Merkezi, Ġç Hastalıkları Kliniği, Rize 
2TaĢlıçay Devlet Hastanesi, Ġç Hastalıkları Kliniği, Ağrı 
3Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Sakarya 
4Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ġç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Sakarya 

  

GiriĢ: Akut pankreatit (AP), komĢu dokularda veya uzak organ sistemlerinde değiĢik düzeyde 
tutulumla birlikte olan pankreasın akut inflamatuvar hasarı olarak tanımlanır. Diyabetik 
kotoasidoz (DKA), mutlak veya göreceli insülin eksikliğinin olduğu ve bunu hiperglisemi, 
dehidratasyon ve asidozun izlediği klinik durumdur. Bu yazıda karın ağrısı, bulantı ve kusma 
yakınmalarıyla baĢvuran olguda saptanan akut pankreatit ve diyabetik ketoasidoz birlikteliği 
sunulmaktadır. 
 

Olgu: 69 yaĢ erkek hasta. Karın ağrısı, bulantı ve kusma yakınmalarıyla baĢvurdu. Fizik 

muayenede mukozal kuruluk ve nonspesifik batın hassasiyeti dıĢında özellik saptanmadı. 
ÖzgeçmiĢinde diyabet ve koroner arter hastalığı saptandı, 4'lü insülin tedavisi kullandığı 
öğrenildi. Tetkiklerinde Glukoz: 627 mg/dl, Kre: 1.9 mg/dl, AST 10, ALP 123, Amilaz 1158, 

Direk bilürubin 0.26, Na 132, K 5.4, WBC 33700, lipitler normal, Ġdrarda keton+3, kan 
gazında PH 7.19,PCO2 11.1,HCO3 14.6 saptandı. EKG sinüs taĢikardisi, PAACde solda 
plevral efüzyon saptandı. Bu bulgularla hasta akut pankreatit (Ranson 3), diyabetik ketoasidoz 

ve plevral efüzyon tanılarıyla yoğun bakıma yatırıldı. Oralalım kesildi, parenteral destek 
tedavisi düzenlendi, kan Ģekeri takiplerine göre insülin dozları ayarlandı. PAAC de solda 
masif plevral efüzyon nedeniyle torasentez yapıldı, eksuda vasfında mai saptandı, ARB 
negatif, kültürde üreme olmadı, sitoloji inflamatuvar hücreler saptandı. Parapnomoni 
düĢünülerek antibiyoterapisi düzenlendi. Takibinin 3. günü genel durum iyi, karın ağrısı yok, 
ek Ģikayeti olmayan hasta WBC 10800, Amilaz: 94, kan Ģekerleri regüle, kan gazı normal 
sınırlarda saptanması üzerine hasta servise alındı, oral sıvı gıdayla oral alımı açıldı. Koraner 
arter hastalığı öyküsü nedeniyle çekilen EKO da EF %40, sol ventrikül sistolik 
fonksiyonlarında azalma, sol ventrikül segmenter duvar hareket kusuru ve orta MY saptandı, 
kardiyak tedavisi düzenlendi. Servis takiplerinde 4'lü insülin tedavisiyle kan Ģkereleri regüle 
seyretti, ek Ģikayeti olmadı, WBC 6800, Amilaz 68, kre 0.8, AST 7, hasta poliklinik kontrolü 
önerilerek taburcu edildi. 

 

Sonuç: Bu olgu yüksek mortaliteye sahip iki farklı hastalık olan AP VE DKA aynı hastada 

görülmesi ve baĢarılı Ģekilde tedavi edilmesi nedeniyle sunulmuĢtur. 
  

Anahtar Kelimeler: Akut pankreatit, Diyabetik ketoaisidoz, Birliktelik 
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[PB-R16] 

ACE İnhibitörünün İndüklediği Tek Taraflı Dil Ödemi 
  

Turgay Yılmaz Kılıç, Seda Dağar, Osman TaĢ, Feriyde ÇalıĢkan Tür, SavaĢ Sezik 

Ġzmir Tepecik EAH 

  

GiriĢ: Anjiotensin konverting enzim (ACE) inhibitörleri KKY, HT gibi bir çok hastalığın 
tedavisinde kullanılmaktadır. ACE inhibitörlerinin indüklediği anjioödem özellikle 
bayanlarda ve immün süprese hastalarda daha sık görülmektedir. Nedeni yüksek braikinin 
seviyesi ile iliĢkilendirilmiĢtir. Latent peryodu bireysel farklılıklar gösterdiğinden ACE inh 
indüklediği anjioödemin tanısını koymak güçtür. 
Olgu: Seksenbir yaĢında bayan hasta acil servise dilde ĢiĢme Ģikayeti ile baĢvurdu. 
ÖzgeçmiĢinde hipertansiyon ve kalp yetmezliği nedeni ile takip edildiği öğrenildi. YaĢamsal 
bulgularında kan basıncı 149/101mmHg, nabız sayısı 90 atım/dk, solunum sayısı 18/dk ve 
SatO2 değeri 94 idi. Fizik muayenesinde dilin sadece sol yarısında olan asimetrik bir ödem 
saptandı, uvula ödemi yoktu (Resim 1). Diğer sistem muayenelerinde patolojik bulgu 
saptanmadı. Hasta detaylı olarak sorgulandığında sürekli kullandığı ACE inhibitörünü 
aldıktan 2 saat sonra dilinde ĢiĢme olmaya baĢladığını belirtti. Ġlaç dıĢında herhangi bir 
yiyecek almadığını, irritan madde ile temasının olmadığını belirtti. Hastanın Ģikayetinin 
kullandığı ilaca bağlı olduğu düĢünüldü. Hastaya semptomatik tedavi uygulandı. Gözleme 
alınan hasta kendi isteği ile acil servisten ayrıldı.  
Sonuç: Acil servise alerjik reaksiyonlarla baĢvuran hastaların öyküsünde bu olaya neden 
olabilecek faktörler arasında kullandığı ilaçlar detaylı olarak sorgulanmalıdır. ACE 
inhibitörleri gibi ilaçların uzun süre kullanılmasına rağmen alerjik reaksiyonlara neden 
olabileceği akılda tutulmalıdır. 
  

Anahtar Kelimeler: dilde ödem, ACE inhibitörü, ilaç sorgulama 
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[PB-R17] 

Hiperbarik oksijen tedavisi sonrası serebellar tutulum bulguları düzelen 
karbonmonoksit zehirlenme olgusu 

  

Selim Genç1
, Sinem Burul Alp

1
, Kadir Dibek

1, Sinan Yıldırım2, Macit Aydın1
 

1DıĢkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Ankara 
2Ağrı Devlet Hastanesi, Acil Servis, Ağrı 
  

GiriĢ: Karbonmonoksit zehirlenmesi (KMZ) tüm dünyada sık görülen, genellikle 
kardiyovasküler ve santral sinir sisteminin etkilendiği mortalitesi yüksek bir hastalıktır. Bu 
makalede ataksi ve dizartri Ģikayeti ile baĢvuran KMZ‟ ye bağlı serebellar bölge tutulumu 
gözlenen, hiperbarik oksijen tedavisi (HBOT) sonrası nörolojik bulgularında düzelme 
gözlenen olgu sunuldu. 
 

Olgu: 65 yaĢında erkek hasta konuĢma bozukluğu, yürüme güçlüğü, bilinç bulanıklığı 
Ģikayetleri ile acil servise getirildi. Öyküsünden evde ısınmak için doğalgaz kullandıkları 
öğrenildi. BaĢvuruda vital bulguları stabil idi. Yapılan muayenesinde ataksi ve dizartri tespit 
edildi. Arteriyel kan gazı tetkiklerinde karboksihemoglobin (COHb) düzeyi 21.9 (NA: 0-5) 

idi. Diğer laboratuar incelemesi normaldi. Difüzyon manyetik rezonans görüntülemede 
(MRG) serebellumda karbonmonoksitin toksik etkilerine bağlı olarak sitotoksik ödem ve su 
moleküllerinin hareketinin kısıtlanması sebebiyle b=1000 s/mm² yüksek sinyal 

görüntülemede simetrik bilateral bulgular vardı. EKG‟si normal sinüs ritminde ve vertebral, 
karotis doppler ultrasonografisinde normal akım tespit edilen hastaya KMZ‟ ye bağlı 
serebellar tutulum düĢünüldü. 5 gün HBOT alan hastanın takibinde ataksisi ve konuĢma 
bozukluğu düzelmesi üzerine taburcu edildi. Taburculuk sırasında çekilen MRG de lezyonun 
aynı lokalizasyonda ve aynı büyüklükte olduğu görüldü  
 

Sonuç: KMZ' de asıl tedaviyi bağlandığı bölgeden karbonmonoksiti yarıĢmalı olarak çıkaran 
oksijen oluĢturur. Kandaki karbonmonoksitin eliminasyonu, solunum havasındaki oksijen 
konsantrasyonu ya da atmosfer basıncı artırılarak hızlandırılabilir. Oksijen tedavisi ile COHb‟ 
nin dissosiasyonu artmakta ve toksik etkileri azalmaktadır. Aynı olumlu etki nörolojik 
bozukluk geliĢiminin önlenmesi açısından da söz konusudur. Biz serebeller tutulum gösteren 
bulgulara sahip olgularda HBOT' nin uygulanması gerektiğini düĢünüyoruz. 
  

Anahtar Kelimeler: Karbonmonoksit zehirlenmesi, hiperbarik oksijen tedavisi, 

nörogörüntüleme 
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[PB-R18] 

Bilateral ayaklarda güçsüzlük yakınması ile başvuran olguda mediastinal kitle: Olgu 
sunumu 

  

Selim Genç, Macit Aydın, Esra Özer Ünal, Sinem Burul Alp, Seda Özkan 

DıĢkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Ankara 

  

GiriĢ: Mediastinal kitleler çoğunlukla baĢka bir nedenle çekilen akciğer grafilerinde 
rastlantısal olarak saptanır. Kitle büyük boyuta ulaĢmasına rağmen, çoğu hastada semptom 
görülmez. Kitlenin yerleĢtiği bölgede oluĢturduğu bası nedeniyle göğüs-sırt ağrısı, öksürük, 
nefes darlığı, yutma güçlüğü, pancoast ve horner sendromu geliĢebilirken komĢu yapıların 
invazyonuna bağlı olarak ses kısıklığı, diyafragma paralizisi, ağrı ve hemoptizi ortaya 
çıkabilir. Posterior mediastinal kitlelerin yaklaĢık %10‟unda spinal kord tutulumu mevcuttur. 

Bu makalede spinal kordu tutan acil servise ayaklarında güçsüzlük yakınması ile baĢvuran 
posterior mediastinal kitlesi olan olgu sunuldu 

 

Olgu: 68 yaĢında erkek hasta ayaklarında güçsüzlük yakınması ile acil servise getirildi. 

Öyküsünden beĢ gün önce baĢlayan ve gittikçe artan her iki ayağında güçsüzlük ve yürümede 
zorlanma hissettiği, bir gündür de yürüyemediği, acil servise baĢvurudan iki saat önce 
istemsiz olarak idrar kaçırdığı öğrenildi. BaĢvuruda vital bulgular stabil idi. Yapılan nörolojik 
muayenesinde her iki alt ekstremitede kas gücü 4/5 idi. Onuncu torakal vertebranın altında 
hipoestezi mevcut idi. Diğer fizik muayene bulguları ve laboratuar incelemesi normal idi. 
Çekilen toraks tomografisinde posterior mediastende torasik aortayı saran, en kalın yerinde 40 
mm ölçülen lobüle konturlu, yumuĢak doku dansitesinde kitle görünümü mevcuttu (Resim 1). 
Manyetik rezonans görüntülemede lezyonun T9-T12 vertebra korpusları boyunca uzanmakta 
olduğu ve komĢu 11. vertebra korpus anterior kesiminde indentasyona yol açtığı tespit edildi 
(Resim 2). Hastaya cerrahi önerildi. Ançak hasta baĢka bir merkeze baĢvuracağını belirterek 
operasyonu kabul etmedi. 

 

Sonuç: Acil servise bilateral alt ekstremitelerde güçsüzlük yakınması ile baĢvuran olgularda 

tanı posterior mediastinal kitlenin spinal kanal invazyonu olabilir. Bu olgularda mediastinal 
kitlenin yerleĢimi, spinal kanala uzanımı, çevre dokulara basısı bilgisayarlı tomografi ve 
manyetik rezonans görüntüleme ile yapılabilir. 
  

Anahtar Kelimeler: mediastinal kitle, acil servis, torakal görüntüleme 
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Resim 1 
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Resim 2 
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[PB-R19] 

Gebe zehirlenme olguları: yedi olgu 

  

Selçuk Yaylacı1, Ahmet Bilal Genç2
, Mustafa Volkan Demir

3, Attila BeĢtemir4
, Ali Tamer

5
 

1Fındıklı Guatr AraĢtırma Ve Tedavi Merkezi, Ġç Hastalıkları Kliniği, Rize 
2TaĢlıçay Devlet Hastanesi, Ġç Hastalıkları Kliniği, Ağrı 
3Malatya Devlet Hastanesi, Ġç Hastalıkları Kliniği, Malatya 
4Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Sakarya 
5Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ġç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Sakarya 

  

GĠRĠġ: Zehirler çeĢitli yollarla toksik belirtilere yol açan maddelerdir. Bu yazıda gebelikte 
zehirlenme nedeniyle takip edilen yedi olgu sunulmaktadır. 
 

OLGU1:13 adet Buscopan,23 adet Lipofen ile intihar giriĢimi sonrası bulantı(B) ve kusma(K) 
yakınmalarıyla baĢvurdu. Bilinç açık, koopere. Mide lavajı(ML) ve aktif kömür(AK) 
uygulandı. EKG normal sinüs ritminde(NSR), labaratuar parametreleri normal. Kadın 
doğum(KD) tarafından obstetrik patoloji saptanmadı. Takibinin 3.günü Psikiyatri(P) ve KD 
poliklinik kontrolü önerilerek taburcu edildi. OLGU2:10 adet Parol,14 adet Terbinafin ile 
intihar giriĢimi sonrası B ve K yakınmalarıyla baĢvurdu. Bilinç açık, koopere. ML ve AK 
uygulandı. EKG NSR, labaratuar parametreleri normal. KD tarafından obstetrik patoloji 
saptanmadı. Takibinin 2. günü P ve KD poliklinik kontrolü önerilerek taburcu edildi. 
OLGU3:Ġsmi bilinmeyen 20-25 tablet ilaç ile intihar giriĢimi sonrası B ve K yakınmalarıyla 
baĢvurdu. Bilinç açık, koopere. ML ve AK uygulandı. EKG NSR, labaratuar parametreleri 
normal. Takibinin 2. günü P ve KD poliklinik kontrolü önerilerek taburcu edildi. 
OLGU4:Sudafet, emedur, arveles, parafon adlı ilaçlar (miktar belirsiz) ile intihar giriĢimi 
sonrası B ve K yakınmasıyla baĢvurdu.Bilinç açık, koopere. ML ve AK uygulandı. EKG 
NSR, labaratuar parametreleri normal. KD tarafından obstetrik patoloji saptanmadı. Takibinin 
2. günü P ve KD poliklinik kontrolü önerilerek taburcu edildi. OLGU5:Flagyl, emedur, zoprol 
adlı ilaçlardan 50 tablet ile intihar giriĢimi sonrası B ve K yakınmalarıyla baĢvurdu. Bilinç 
açık. ML ve AK uygulandı. EKG NSR, labaratuar parametreleri normal. KD tarafından 
obstetrik patoloji saptanmadı. Takibinin 2. günü P ve KD poliklinik kontrolü önerilerek 
taburcu edildi. OLGU6:B ve K yakınmalarıyla baĢvurdu, karbonmonoksit zehirlenmesi 
nedeniyle yoğun bakıma yatırıldı. Bilinç açık. Oksijen tedavisi uygulandı. EKG NSR, 
labaratuar parametreleri normal. KD tarafından obstetrik patoloji saptanmadı. Takibinin 6. 
günü poliklinik kontrolü önerilerek taburcu edildi. 
OLGU7:B ve K yakınmalarıyla baĢvurdu, mantar zehirlenmesi nedeniyle yatırıldı. Bilinç 
açık. EKG NSR, labaratuar parametreleri normal. Takibinin 2. günü poliklinik kontrolü 
önerilerek taburcu edildi. 
 

Sonuç: Gebelikte zehirlenme fetal ve maternal komplikasyonları açısından önemli bir 
problemdir. 

  

Anahtar Kelimeler: Gebe, zehirlenme, takip 
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Gebelikte zehirlenme olgular 
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[PB-R20]Gelincik otuna bağlı gelişen toksik hepatit: Olgu sunumu 

  

Hayriye Gönüllü1, Sevdegül KaradaĢ1, Ahmet Cumhur Dülger2, Senar Ebinç2
 

1Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Acil Tıp AD, Van 
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ġç Hastalıkları AD, Van 

  

GiriĢ: Literatürde Papaver Rhoease olarak bilinen haĢhaĢ benzeri bir bitki olan gelincik otu 
Doğu Anadolu Bölgesinde yiyecek olarak sıkça kullanılmaktadır. Toksik hepatit çeĢitli 
ilaçlara, kimyasal maddelere ve doğada yetiĢen bir takım otlara bağlı olarak geliĢebilmektedir. 
Bu çalıĢmada gelincik otu yenmesi sonrası toksik hepatit geliĢen olgu sunuldu. 
Olgu: On altı yaĢında bayan hasta halk arasında gelincik otu olarak bilinen ve sıkça yenilen 
ottan bir tutam kadar yedikten 2-3 saat sonra mide bulantısı, kusma, karın ağrısı ve vaginal 
kanama Ģikayeti ile hastaneye baĢvurdu. BaĢvuru anında Tansiyon arteriyel (TA):100/60, 
nabız:90/dk, solunum sayısı:16/dk, ateĢ:36 idi. Fizik muayenesinde genel durumu orta-iyi, 

Ģuuru açık, oryante ve koopere olup, diğer sistem muayeneleri vajinal kanaması dıĢında 
olağandı. Olgunun hepatit paneli negatif olup diğer laboratuar tetkikleri Tablo 1 de sunuldu. 
Hasta toksik hepatit tanısı ile yoğun bakım ünitesine yatırıldı. N asetil sistein ve taze donmuĢ 
plazma replasmanı infüzyonu, dextroz ağırlıklı sıvı tedavisi baĢlandı. YatıĢının 2. günü 
karaciğer fonksiyonları progressif olarak bozulan ve Ģuurunda dalgalanmalar meydana gelen 
hastada Faktör-V(%):11(normal:70-120%), düĢük olarak görüldü. Ensefalopati ile birlikte 
faktör V düzeyinin %20‟nin altında olması nedeni ile hasta karaciğer nakli açısından sevk 
edildi. Daha sonra telefonla bilgi alınan hastada nakil ihtiyacı olmadığı ve Ģifa ile taburcu 
edildiği öğrenildi. 
Sonuç: Yöremizde sıkça tüketilmekte olan gelincik otunun karaciğer toksisitesine yol 
açabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Tüketiminin engellenmesi açısından halkın 
bilgilendirilmesi gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: gelincik otu, toksik hepatit, acil servis 

 
Olgunun laboratuar özellikleri 

  
Normal aralık 

Hemoglobin 
9,1gr/dl 

 11-18 

Lökosit 22000 4000-11000 

Trombosit 1340000 150000-450000 

1ALT 2995 U/L 0-41 

2AST 3525U/L 0-41 

3ALP 436 IU/L 100-320 

4GGT 139IU/L 11-50 

Total biluribin 3mg/dL 0-1mg/dl 

Direkt biluribin 1mg/dL 0-0,2 

INR 2.28 
 

1Alanin Aminotransferaz, 2 Aspartat Aminotransferaz,3 Alkalen Fosfataz, 4Gama Glutamil 

Transferaz 
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[PB-R21] 

Kumadin Aşırı Alımına Bağlı Yaygın Alveolar Hemoraji 
  

Fatih Tanrıverdi1, Gülhan Kurtoğlu Çelik2, Gül Pamukçu Günaydın2, Havva ġahin Kavaklı2
 

1KahramanmaraĢ Necip Fazıl ġehir Hastanesi, Acil Servis, KahramanmaraĢ 
2Ankara Atatürk Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Acil servis, Ankara 

  

GiriĢ:  
Oral antikoagulan bir ilaç olan warfarin tromboembolik olaylarda yaygın olarak 
kullanılınırken, yüksek riskli cerrahi operasyonlarda, prostetik mekanik kalp kapağı 
varlığında, akut miyokard enfarktüsü ve atrial fibrilasyonda tromboemboliyi önlemek için 
kullanılmaktadır. International Normalized Ratio (INR) değeri 3‟ün üzerinde olduğunda 
kanama riskinin 5 kat arttığı belirtilmektedir. Warfarin kullanımına bağlı alveoler hemoraji 
geliĢimi oldukça nadir görülen bir komplikasyondur. Bu yazıda warfarin yanlıĢ kullanımı 
sonucu oluĢan yaygın alveoler hemorajisi olan hasta sunuldu.  
Olgu:  

Hemoptizi yakınması ile acil servise baĢvuran 75 yaĢında bayan hastanın, yapılan fizik 
muayenesinde; kan basıncı 100/60 mm/Hg, nabız 105/dk aritmik, solunum 25/dk, 
ateĢ 37.5 C° idi. Solunum sistemi muayenesinde yaygın raller saptandı. Hastanın 
özgeçmiĢinde, mitral darlığı ve atriyal fibrilasyonu mevcut olup, kumadin kullanıldığı 
öğrenildi. Laboratuvar incelemelerinde; hemoglobin: 10.4 mg/dl, hematokrit: %27, trombosit: 

171000/mm3, lökosit: 16400/mm3, üre:150, kreatini:2.5, AST: 150 u/L, ALT:140 u/L, 
Inr:11.43, APTT: 164 saniye, PT: 92 saniye idi. Arter kan gazı pH: 7.29, pCO2: 55.2 mmHg, 
pO2: 50.5 mmHg, HCO-3: 28.6 mmol/L idi. Akciğer grafisinde; her iki akciğerde santralden 
perifere doğru, simetrik, yaygın, alveoler dansite artımları mevcuttu (resim 1). BT 
incelemesinde de her iki akciğerde yaygın alveoler infiltrasyon alanları ve yer yer buzlu cam 
dansiteleri vardı (resim 2). Klinik ve radyolojik bulgularla, kumadin aĢırı dozuna bağlı yaygın 
alveoler hemoraji tanısı konulan hastaya yoğun bakıma alınarak intravenöz olarak 10 mg K1 
ve 3 ünite taze donmuĢ plazma verildi. Tedavi sonrasında bakılan 

INR düzeyi 2.02, PT: 23.4 sn ve PTT: 43.4 sn olarak tespit edildi. Ancak solunumun 

yüzeyselleĢmesi ve takipne geliĢmesi nedeniyle hasta entübe olarak takip edildi. Hastanın 
koagulasyon parametreleri normal düzeye inmesine rağmen multiple organ yetmezliğine giren 
hasta 5 gün sonra exitus oldu. 

Sonuç:  
Warfarin kullanmakta olan hastalarda nefes darlığı, hemoptizi, hipoksi ve akciğer 
grafisinde infiltrasyon tespit edildiğinde DAH ayırıcı tanıda akla gelmesi gereken hastalıklar 
arasında olmalıdır. Erken tanı konulmadığı durumlarda, hızlı progresyon göstermekte ve 
hayatı tehdit etmektedir. 
  

Anahtar Kelimeler: Kumadin Over Doz, Yaygın Alveolar Hemoraji, Warfarin 
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Yaygın Alveolar Hemoraji 1 

 
 

 

Yaygın Alveolar Hemoraji 2 
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[PB-R22] 

Diyaliz Sonrası Başlayan Karın Ağrısı: Psoas Hematomu 

  

Engin Özakın, Rümeysa Can, Nurdan Acar, Arif Alper Çevik, Filiz Baloğlu Kaya 

EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, EskiĢehir 
  

GiriĢ: Kronik böbrek yetmezliği (KBY) olan hastalarda trombosit anormallikleri ve plazmada 

bulunan koagulasyon proteinlerindeki bozukluk nedeniyle kanama eğilimi artar. Hemodiyaliz 
sırasında antikoagulan kullanımı kanama riskini daha da arttırır. Hemodiyaliz sonrasında 
karın ağrısı Ģikayeti ile acil servise baĢvuran psoas hematomu olgusu sunulmuĢtur. 
Olgu: 56 yaĢında bayan hasta sırtına yayılan karın ağrısı ve bulantı nedeniyle kliniğimize 
getirildi. ÖzgeçmiĢinde kronik böbrek yetmezliği mevcuttu. 10 senedir diyaliz tedavisi aldığı, 
en son 1 gün önce diyalize girdiği ve ağrısının diyaliz sonrası baĢladığını belirtti. Fizik 
muayenesinde tansiyonu 70/50 mmHg, nabzı dakikada 96, genel durumu orta, soluk 
görünümde, batın sol tarafında daha belirgin olmak üzere yaygın hassasiyet, rebound ve 
defansı mevcuttu. Laboratuvar bulgularında hemoglobulin: 4,4gr/dl, hematokrit: %14,2, 

trombosit: 224 bin, ĠNR:7,69, aPTT: maksimum, PTZ: 75,4 saniye idi. Hasta güvenlik 
çemberine alınıp, acil bakım yapıldıktan sonra çekilen batın bilgisayarlı tomografisinde sol 
böbrek çevresinde retroperitoneal alanda en geniĢ yerinde 9 cm olan psoas kasını geniĢleten 
(7,5 cm) ve pelvik bölgeye kadar devam eden kanama ile uyumlu heterojen dansitede 
görünüm izlendi (Resim 1,2). Hasta eritrosit ve taze donmuĢ plazma infüzyonlarının ardından 
dahiliye yoğun bakıma devredildi. Konservatif tedavi sonrasında taburcu edildi.  
Sonuç: Diyaliz sonrası retroperitoneal hematom nadir görülür. KBY‟de üremi nedeniyle 
trombosit fonksiyonları ve koagulasyonun bozulması ayrıca diyaliz esnasında antikoagulan 
kullanımı kanamaya eğilimi arttırabilir. Bu nedenle KBY‟li hastalarda özellikle diyaliz 
sonrası baĢlayan karın ağrılarında batın içi kanama akılda tutulmalıdır. ġüphelenilen 
durumlarda mutlaka batın bilgisayarlı tomografi çekilmelidir. 
  

Anahtar Kelimeler: Diyaliz, Acil Servis, Psoas Hematomu 
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Resim 1-Retroperitoneal hematom 
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Resim 2- Retroperitoneal hematom 
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[PB-S01] 

Sıradışı bir senkop hikayesi: olgu sunumu 

  

Onur Tezel, Umut Akar, Ġbrahim Arzıman, Hanife Pınar Çelikay, ġaban Mehmet YaĢar 
Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Ankara 

  

GiriĢ:  
Senkop birçok farklı etiyoloji sonucu oluĢabilecek bir klinik tablodur. Senkop etiyolojisi 
hayatı tehdit edebilecek ciddi nedenlerden altta yatan herhangi ciddi bir bozukluk olmaksızın 
oluĢabilecek basit sebeplere kadar değiĢebilecek geniĢ bir yelpazede olabileceğinden mutlaka 
iyi irdelenmesi ve araĢtırılması gereken bir konudur. San Francisco Senkop Kriterleri ile 
kiĢide kalp yetmezliği, hematokrit düĢüklüğü, elektrokardiografi anormallikleri, nefes darlığı 
ve sistolik tansiyon düĢüklüğü gibi kriterler sorgulanmaktadır. Tüm bu çabalara ve 
geliĢtirilmeye çalıĢılan pratik yöntemlere rağmen sadece bazı kriterler kullanılarak senkop 
olgularının tamamına tanı koymak mümkün olamamaktadır. Bu olgumuzda San Francisco 
Senkop Kriterleri ile tanı konulamayan ve hapĢırma sırasında kendini engellemek isteyen bir 
olguda geliĢen senkop durumu anlatılmıĢtır. 
Olgu:  

42 yaĢında bayan olgu yakınları tarafından hapĢırırken kendini tutmaya çalıĢması üzerine 
bayıldığı ifade edilerek acil servise getirildi. Yapılan ilk değerlendirmede tansiyon arteryel: 
187/108 mmHg, nabız: 118 vuru/dakika, ateĢ: 36,5 C ve oksijen saturasyonu %99 olarak 
saptandı. Yakınlarından alınan anamnezde yaklaĢık 5-10 dakika kadar süren bilinç kaybı 
olduğu, baygın kaldığı sürede kasılma veya idrar kaçırmasının olmadığı, olay öncesinde 5 
gündür devam eden baĢ dönmeleri olduğu öğrenildi. Öyküsünde hipertansiyon ve depresyon 
tedavisi gördüğü anlaĢıldı.  
Yapılan fizik muayenede Ģuur açık, oriente ve koopere durumdaydı. Nörolojik muayene 
normal olarak değerlendirildi, ense sertliği saptanmadı. Olgunun boyun sol anterolateralinde 
ağrılı ĢiĢlik ve hiperemi saptandı. Diğer sistem muayeleneri doğal olarak değerlendirildi.  
Olgunun kan tetkikleri, EKG ve akciğer grafisi normal sınırlarda olup boyun ultrasonunda sol 

juguler venin proksimalinin ve sol subklavian venin tromboze görünümde olduğu rapor edildi.  
Kalp ve damar cerrahisi konsültasyonu sonucu tedavisi planlanarak ayaktan kontrollere 
gelmek üzere taburcu edildi. 
Sonuç:  
Senkop olgularında daima Ģüpheci ve tedbirli davranılmalı, bazı olguların ölümcül sonuçlara 
varabildiği hatırlanmalıdır. Sistemik bir yaklaĢım ve bazen ayrıntılı tetkikler neticesinde 
etiyolojisi aydınlatılabilen senkop olguları tıp pratiğinde önemli yere sahiptir. Senkop olarak 

düĢünülen birçok klinik tablonun tanımı gereği senkop olmadığının akılda tutulması ve bu 
farklı tabloların kendi içlerinde ayrı olarak değerlendirilmesidir. 
  

Anahtar Kelimeler: senkop, San Francisco Senkop Kuralları, hapĢırma 
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[PB-Ş01] 

Konversiyon bozukluğu tanısı koymadan önce bir kez daha düşünün 

  

Musa Adanç, Bülent TaĢkın, Ömer Faruk Çelik, Özge Ecmel Onur, Arzu DenizbaĢı 
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Ġstanbul 
  

Konversiyon bozukluk masif pulmoner emboli  

Dr. Musa ADANÇ, Dr. Bülent TAġKIN, Dr. Ömer Faruk ÇELĠK,  
 

GĠRĠġ 

Ülkemizde konversiyon bozukluklarının acil servislere olan baĢvuru sayıları oldukça sıktır. 
Acil servise baĢvuran konversif hastaların değerlendirilmesi vakit almakta ve çoğu zaman 
altta yatan patolojiler yeterince incelenmemektedir. 

Pulmoner emboli ani, travmatik olmayan ölüm sebeplerinde 2. sırada yer almaktadır. 
Tedavisiz masif pulmoner embolinin mortalitesi yapılan çalıĢmalara göre %26 olarak 
tanımlanmıĢtır. 
Ön yargılarla konversiyon bozukluğu tanısı konulmuĢ bir hastanın pulmoner emboli tanısı 
almasına kadar olan acil servis takip süreci anlatılmaktadır. 
VAKA  

51 yaĢında erkek hasta sol bacak ağrısı nedeniyle baĢvurduğu dıĢ merkezde EMG çekilmek 
için sırada beklerken ani baĢlayan nefes darlığı, halsizlik geliĢmesi üzerine, konversiyon 
bozukluğu ön tanısıyla hastanemize getirildi. Genel durumu orta, ateĢi:37,6 nabız:130 
TA:134/94, sO2:77, SS:26 olan hastanın bilinen kronik hastalığı ve operasyon hikâyesi yoktu. 
Solunum sesleri bilateral eĢit ve doğaldı. Çekilen EKG‟sinde sinüs taĢikardisi olan hastanın 
arteriyal kan gazında PH: 7,45, sO2:82,4 pCO:26,9 idi. WELL'S Skoru 7,5 olarak hesaplanan 
hastanın pulmoner CT anjiyografisinde, pulmoner konus bifurkasyon düzeyinden her iki 
pulmoner arter içine uzanım gösteren ve bilateral alt ve üst lob dallarında santralde belirgin 
olan dolum defekti izlendi. Pulmoner emboli tanısı konan hastanın ekokardiyografisinde 
kardiyak yüklenme bulguları mevcuttu. Klinik sürecinde ağırlaĢma saptanan hasta trombolitik 
verilerek takip edilmek üzere yoğun bakım ünitesine yatırıldı. 
SONUÇ 

 

Belirtileri çok çeĢitli olması sebebiyle konversiyon bozukluğu, birçok patolojilerle 
karıĢabilmektedir. Tanı koymak oldukça güçtür ve genellikle diğer olası organik nedenlerin 
dıĢlanması sonucu akla gelmektedir. Bununla birlikte, bulguları organik bir nedenden 
kaynaklandığı halde hatalı olarak konversiyon bozukluğu tanısı da konabilmektedir. 
Konversiyon bozukluğu tanısı konanların %25-50‟sinde daha sonra nörolojik veya psikiyatri 
dıĢı bir hastalık ortaya çıktığı ifade edilmektedir. Hastada önceki merkeze göre hikâyenin ve 
fizik muayene daha dikkatli alınması doğru tanıya ulaĢılmıĢtır. Organik nedenler ekarte 
edilmeden konulan Konversiyon bozukluğu tanısı ölümcül sonuçlar doğurabileceğinden, 
hikâye ve fizik muayene tüm hastalarda titizlikle yapılmalıdır. 
  

Anahtar Kelimeler: Konversiyon bozukluğu, pulmoner emboli, hikaye 
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[PB-S02] 

Hemodiyaliz Hastasında MR Kontrastına (Godilinium) Bağlı Ensefalopati 
  

Murat YeĢilaras, YeĢim Eyler, Özge Duman Atilla, SavaĢ Sezik, Turgay Yılmaz Kılıç 

Tepecik Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Ġzmir 
  

GiriĢ 

Ġlaçlara bağlı ensefalopati yapısal lezyon olmadan beyin metabolizmasının bozulması sonucu 
oluĢur. Sebep olabilen ilaçların baĢlıcaları valproik asit, penisilinler, morfin, lityum, 

propofoldür. Ensefalopati genellikle akut veya kronik bilinç bozukluğu, kiĢilik bozuklukları 
Ģeklinde kendini gösterir. En sık eĢlik eden belirtiler asteriksis, hemiparezi, yürüme 
bozukluğu, ataksi, halsizlik, myoklonus ve epileptik nöbettir.  
Biz, hemodiyaliz programında olan hastada parenteral Godilinium uygulaması sonrası akut 
ensefalopati geliĢen bir olguyu sunduk. 
 

Olgu:  

Aktif bir yakınması olmayan ve genel durumu iyi olan 60 yaĢında erkek hasta radyoloji 
biriminde manyetik rezonans görüntüleme (MRG) masasında gadopentetik asit dimeglumin 
tuzu içeren kontrast maddeden 10 mL intravenöz olarak uygulandıktan hemen sonra geliĢen 
fenalaĢma, bilinç bozukluğu Ģikayetiyle acil servise getirildi. Kan basıncı 177/103 mmHg, 
nabız 96/dk, solunum sayısı 15/dk, ateĢ 36,6 C, oksijen satürasyonu %96'ydı. Fizik bakısında 
solunum sistemi, kardiyovasküler sistem, batın muayeneleri normaldi. Nörolojik bakısından 
lateralizan motor defisiti, ense defansı yoktu. Pupiller bilateral izokorik ve ıĢık refleksleri 
normaldi. Babinski bilateral negatifti. GSK E4M6V1 olan hasta non-oryante ve non-

koopereydi. Kan Ģekeri 134 mg/dL ve EKG'si normaldi. Yakınlarından 3 gün önce de 
kontraslı MRG çekildiği ve en son 2 gün önce diyalize girdiği öğrenildi. Laboratuar testleri 

normaldi. Bilgisayarlı beyin tomografisi, kranial MRG ve diffüzyon MRG normaldi. 
Metabolik durumunun stabilizasyonu için hemodiyalize alındı.  
YaklaĢık olarak 3 gün boyunca acil serviste takip edildi. BOS analizi normaldi. Üçüncü 
gününde tekrar hemodiyalize alınana hasta genel durum takibi için servise yatırıldı. BeĢ gün 
sonra Ģifa ile taburcu edildi.  
 

Sonuç 

Godilinium'a bağlı ensefalopati nadir bir durumdur.YaĢlı hastalar, ilaç eliminasyonu bozuk 
hastalar (karaciğer yetmezliği, kronik börek yetmezliği), yüksek doz ilaç kullanılan hastalar 
toksik etkilere daha duyarlıdır. Ġntratekal ve parenteral kullanım ile olgular bildirilmiĢtir.  
Hastamızda kronik böbrek yetmezliği oluĢu, yaĢlı oluĢu ve yakın zaman iki kez kontrast 
uygulanmıĢ olması ensefalopati geliĢimini kolaylaĢtırmıĢ olabilir. Riskli hastalarda ilaçların 
toksik etkilerine karĢı dikkatli olunmalıdır. 
  

Anahtar Kelimeler: Ensefalopati, Godilinium, Toxicity 
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[PB-Ş02] 

Akut Karının Nadir Nedeni: Dalak İnfarktı (olgu serisi) 
  

Engin Özakın, Osman Çetinkaya, Filiz Baloğlu Kaya, Nurdan Acar, Arif Alper Çevik 

EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, EskiĢehir 
  

GiriĢ: Dalak infarktları akut karının nadir nedenlerindendir. Tromboemboli hikayesi ya da 
hematolojik hastalığı olanlarda Ģüphelenilmelidir. Bu çalıĢmada karın ağrısı nedeni ile acil 
servise baĢvuran ve dalak enfarktı saptanan hastaların değerlendirilmesi amaçlandı.  
Olgu: ÇalıĢmaya dahil edilen 6 hastanın 3‟ü erkek 3‟ü kadın idi. Hastaların yaĢ ortalaması 
62,17±12,28 (aralık:22-90) idi. Tüm hastalarda acil servis baĢvurusu sırasında karın ağrısı 
mevcuttu. 4‟ünde bulantı kusma, 3‟ünde kabızlık karın ağrısına eĢlik ediyordu. Ağrının 
baĢlangıcı ortalama 7±4,64 (aralık:1-30) gündü. Hastaların özgeçmiĢ, Ģikayet, muayene, 

laboratuvar ve görüntüleme sonuçları ekteki tabloda detaylı olarak verilmiĢtir (tablo 1). 
Hastalara çekilen batın bilgisayarlı tomografisinde infarkt ile uyumlu çok sayıda hipodens 
lezyon görüldü. Bulgular dalak infarktı lehine yorumlandı (Resim 1,2). Tüm hastalar 
hastaneye yatırılıp konservatif tedavileri yapılarak taburcu edildi.  
Sonuç: Dalak infraktı tanısı klinik Ģüphe ve görüntüleme yardımı ile konulur. Karın ağrısı ile 
acil servise baĢvuran hastalarda altta yatan ve risk oluĢturan hastalıklar da göz önüne alınarak 
Risk faktörü bulunan hastalarda karın ağrısı ayrıcı tanısında dalak enfarktı akılda 
bulundurulmalıdır. 
  

Anahtar Kelimeler: Acil Servis, Dalak, Ġnfarkt 
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Resim 1 
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Resim 2 

 
 

Hastaların Özellikleri 
Özellikler Hasta1 Hasta2 Hasta 3 Hasta 4 Hasta 5 Hasta 6 

YaĢ 79 26 90 83 22 73 

Cinsiyet Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın 

Triyaj 

kategorisi 
2 3 1 1 3 1 

ġikayet Karın ağrısı, 
Kabızlık 

Karın ağrısı Karın 
ağrısı 

Halsizlik

, karın 
ağrısı, 
bulantı-
kusma, 

Kabızlık 

Karın ağrısı 

Karın 
ağrısı, 
bulantı- 
kusma, 

Kabızlık 

Ağrı 
baĢlangıcı 
(gün) 

1 3 1 30 2 5 
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AlıĢkanlık/Ġ
laç 

Sigara 
   

Sigara/Coumadi

n  

Ortalama 

arteriyel 

basınç 
(mmHg) 

100 90 85 80 60 70 

Nabız (/dk) 79 80 61 101 78 92 

Solunum 

sayısı (/dk) 24 18 28 22 26 19 

AteĢ („C) 36,3 36,5 36,1 36,4 39,6 36,3 

ÖzgeçmiĢ Astım, HT Brusella 

KOAH, 

DM, 

KKY 

Anemi 
Aort kapak 

replasmanı 
KAH, 

HT 

EKG 
Atriyalfibrilas

yon 
Normal Normal Normal Normal Normal 

Batın 
muayenesi 

Epigastrik 

hassasiyet, 

rebound, 

defans mevcut 

Sol üst kadranda 
hassasiyet, 

traube kapalı 

Yaygın 
hassasiy

et 

Yaygın 
hassasiy

et 

Yaygın 
hassasiyet,rebou

nd ve defans 

mevcut 

Epigastri

k 

hassasiy

et 

Lökosit 
(mm3) 

22.000 3800 12.800 19.680 5600 6400 

Amilaz 109 - 316 164 91 31 

D-dimer 2047 7780 - - - - 

BT raporu 

Dalak orta 

kesim ve alt 

polde infarkt 

ile uyumlu 

hipodens alan 

Splenomegali,d

alak orta kesim 

ve alt polde 

infarkt ile 

uyumlu 

hipodens alan 

Dalak 

orta alt 

polu 

kaplayan 

infarkt 

ile 

uyumlu 

hipodens 

alan 

Dalak 

paranki

mi 

içerisind
e cok 

sayıda 
infarkt 

ile 

uyumlu 

hipodens 

alan 

Splenomegali,d

alak orta 

inferior kesimde 

infarkt ile 

uyumlu 

hipodens alan 

Dalak 

üst pol 
orta 

kesimde 

infarkt 

ile 

uyumlu 

hipodens 

alan 

Cerrahi 
Operasyon 

yok 
Operasyon yok 

Operasy

on yok 

Operasy

on yok 
Operasyon yok 

Operasy

on yok 

Klinik 

izlem 
Taburcu Taburcu Taburcu Taburcu Taburcu Taburcu 
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[PB-S03] 

Acil serviste tanılanan bir kronik venöz tromboz olgusu 

  

Ali Ünal1
, Aslıhan Yürüktümen2, Erkan Göksu2, SavaĢ Arslan2

 
1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD, Antalya 
2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD, Antalya 

  

GiriĢ: Acil servis baĢvurularının yaklaĢık %4.5‟u baĢ ağrılı hastalar oluĢturmaktadır. Ölümcül 
olabilen sekonder nedenleri ayırmak önceliklidir. Bunlardan, serebral venöz tromboz (SVT), 
baĢ ağrısının tahmin edilenden sık nedenidir. YanlıĢ veya geç tanı; özgül olmayan klinik, 
hatalı tomografi yorumu veya yoruma açık Ģüpheli radyolojik bulgu vb nedenlerle nadir 
değildir. Burada, baĢvuru öncesi uygun tedavi almamıĢ ve acil serviste tanılanmıĢ bir kronik 
SVT olgusu sunulacaktır. 
Olgu: Bir yıldır baĢ ağrısı olan 78 yaĢında erkek, 2-3 gündür yakınması arttığından acil 
servise baĢvurdu. Bulantı/kusma, ateĢ, bilinç değiĢikliği veya görme yakınması yoktu. Bir yıl 
önce strok geçirdiğini söyleyen hasta, yalnız klopidogrel kullanmaktaydı. Bilinci açıktı, 
nörolojik muayene dahil tüm fizik bakısı olağandı. Sağda katarakt nedeniyle gözdibi net 
değerlendirilememekle birlikte sol gözde papil stazı yoktu. Çekilen ilk beyin BT‟de 
suprastellar sisterni dolduran, interhemisferik fissur ve tentoryuma yayılıp medulla spinalis 

seviyesinde subaraknoid boĢluğa uzanan kanamayla uyumlu dansite ve dural kalınlaĢma 
görüldüğü raporlandı (Resim 1). Nörolojinin değerlendirdiği hastada çekilen kontrastlı BT‟de 
bilateral sigmoid sinüslerin tromboze olduğu, sup. sagittal sinus anterior ve orta kesimde 

dolumun doğal olup, sup. sagittal sinus posterior kesimde ve bilateral transvers sinüste 
dolumun tromboz nedeniyle ince olduğu saptandı (Resim 2).  
Sonuç: SVT akut, subakut ve kronik seyirli, daha nadir bir strok nedenidir. Ġzole intrakraniyal 

hipertansiyon, fokal nörolojik defisit, nöbet ve ensefalopati kliniğiyle görülebilir. 
UlaĢılabilme, yorumlanabilme açısından tanıda BT kullanımı sıktır; özellikle kontrastlı BT, 
MR-venografiyle kıyaslanabilir hassasiyettedir. Kontrastsız BT‟de tromboze sinüsün veya 
kortikal venin hiperdens görünümü (sırasıyla; “dense clot sign” ve “cord sign”), kontrastlı 
görüntülemede venöz sinüslerde kontrast dolumundaki defekt tanıyı destekler. Sup. sagittal 
sinüs trombozlarında görülen dolum defekti; “empty delta sign”, en cok bilinen 
bulgulardandır. SVT‟de dolaĢım bozukluğu sonucu konjesyona bağlı dural kalınlaĢma, 
kortikal venlerde belirginleĢmeler subakut-kronik dönemde gözlenebilen diğer BT 
bulgularıdır. Kliniğinin özgül olmaması, radyografik yorumun diğer tanılarla karıĢabilmesi, 
maskelenebilmesi nedeniyle SVT'nin tanısı, öncelikle ayırıcı tanı olarak akılda tutulması ve 
Ģüphe halinde kontrastlı değerlendirme yapılmasıyla koyulabilir. 
  

Anahtar Kelimeler: baĢ ağrısı, serebral venöz tromboz, strok 
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Resim 1 

 
Kontrastsız BT’ de dural venöz sinüslerin anatomik lokalizasyonu, bu sinüslerin çevresinde, 
tentoryum ve falks serebride dural kalınlık artışı. Oklar dural kalınlık artışını göstermektedir. 
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Resim 2 

 
Kontrast sonrası elde edilen BT kesitlerinde iki yanlı sigmoid ve transvers sinüste kontrast 
dolumu yoktur. Süperior sagital sinüste ortada ince bir hat şeklinde zayıf kontrastın izlendiği 
dolum defekti mevcuttur. 
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[PB-Ş03] 

Akut superior mezenter arter oklüzyonunda trombolitik tedavi 
  

Alp ġener, Selçuk CoĢkun, Güllü Fadime Ercan Haydar, Yücel YüzbaĢıoğlu, Ferhat Ġçme, 
Salih Kocaoğlu 

Ankara Atatürk Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Ankara 

  

GĠRĠġ: Akut superior mezenter arter oklüzyonu olan hastalarda cerrahi tedaviye alternatif 
olarak veya ilave olarak trombolitik tedavi uygulaması literatüre göre 1966‟dan beri 
uygulanan bir modalitedir. 

Bu Ģekilde lokal fibrinolizis uygulanan hastalar literatürde nadir rapor edilmektedir. Buradaki 
temel zorluk intestinal nekroz olmayan hastaları yakalayabilmektir. 

Bu hastalarda ilk birkaç saatte karın ağrısının gerilemesi tedavinin baĢarısına dair en önemli 
belirleyici faktördür. Yetersiz de olsa literatürdeki veriler umut verici görülmektedir. 
Olgu: 85 yaĢında erkek hasta, 1 haftadır olan karın ağrısı Ģikayeti ile baĢvurdu. Hastanın fizik 
muayenede batın orta hatta hassasiyeti, defansı mevcut, diğer kadranları doğal, barsak sesleri 
hipoaktif ve rektal tuĢe doğal olarak görüldü. Çekilen abdomen bilgisayarlı tomografisinde 
superior mezenter arterde parsiyel trombüs materyali tespit edildi. Komorbiditesi yüksek olan 
hastanın takibinde trombüsün arttığı tespit edilmesi üzerine cerrahi tedavi yerine hasta ilk 
etapta giriĢimsel radyolojiye gönderildi. Hastaya superior mezenter artere trombüs geçilerek 
yan delikli kateter konuldu. Lokal olarak 2mg t-PA bolus verildi ve 1mg/saat hızda infüzyona 
geçildi; eĢ zamanlı 500IU/saat heparin infüzyonu da kateter üzerinden baĢlandı. 
ġikayetlerinde gerileme görülmemesi üzerine laparaskopi yapıldı. Laparaskopide iskemiye 
sekonder bir patoloji görülmeyen hastanın antikoagülan tedavi ile takip edilmesine karar 
verildi. 

Sonuç: Bizim vakamızda baĢarılı olmamasına karĢın literatürdeki az da olsa baĢarılı sunumlar, 
akut superior mezenter arter embolisinde lokal trombolitik tedavinin cerrahi tedaviye 

alternatif veya ilave olabileceğini göstermektedir. 
  

Anahtar Kelimeler: Superior mezenter arter embolisi, lokal tedavi, trombolitik 
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[PB-S04] 

Atipik Başvurulu Genç Hastada Akut Pankreatit: Olgu Sunumu 

  

Güllü Ercan Haydar, Tuğba Atmaca Temrel, Pervin Sarıkaya, Alp ġener, Yavuz Otal, Ferhat 
Ġçme 

Ankara Atatürk Eğitim AraĢtırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği 
  

GĠRĠġ: Akut pankreatit pankreas dokusunda geliĢen ve diğer uzak dokuları etkileyen bir 
enflamatuar durumdur. Etyolojide en sık safra taĢları, alkol ve hipertrigliseridemi rol 
oynamaktadır. Biz acil serviste hiperlipidemiye bağlı akut pankreatit tespit ettiğimiz 
literatürdeki yaĢ ortalamalarının altında olan 17 yaĢında genç bir olguyu sunmak istedik. 
 

Olgu: 17 yaĢında bayan hasta karın ağrısı bulantı, kusma, Ģikayeti ile baĢvurdu. Yapılan fizik 
muayenesinde solda daha belirgin olmak üzere her iki alt kadranda yaygın hassasiyeti ve 
reboundu mevcuttu. Vital bulguları stabildi. Öyküsünde 9 yaĢından buyana karın ağrısı 
atakları olduğu ve birkaç kez hospitalize edildiği ve medikal tedavi sonrası taburcu edildiği 
ancak tanı alamadığı öğrenildi. Laboratuar tetkiklerinde glukoz 242 mg/dl, aspartat 
aminotransferaz (AST) 183 U/L, alanin aminotransferaz (ALT) 99 U/L, amilaz 511 U/L, lipaz 

904 U/L, LDH 1083 U/L, trigliserit 1461 mg/Dl, Beyaz küre 7,8 K/uL, üre 79 mg/dL, 
kreatinin 0,87 U/L, hemoglobin 5,13 g/dL, trombosit 261 K/uL idi. Batın ultrasonografisinde 
alt kadranda en derin yerinde 2,5 cm olan serbest mai görüldü. Hastanın intravenöz kontrastlı 
abdominal bilgisayarlı tomografisinde akut pankreatit ile uyumlu görüntü izlendi.( ġekil 1) 
 

Sonuç: Akut karın farklı nedenlere bağlı olarak geliĢebilir. Genç bayan hastalarda akut karın 
nedeni olarak kist rüptürü tanısı sık düĢünülmektedir. Ancak rapor ettiğimiz bu olgudan yola 
çıkarak akut karın olgularında genç hastalarda akut pankreatit gibi nadir sebepler de 
hatırlanmalıdır. 
  

Anahtar Kelimeler: akut pankreatit, hipertrigliseridemi, genç yaĢ 
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Bilgisayarlı tomografide akut pankreatit (ödem) 
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[PB-Ş04] 

Divertikülozis Koliye Sekonder İntraabdominal Multiple Apse Olgu Sunumu 

  

Güllü Ercan Haydar1, Tuğba Atmaca Temrel1, Havva ġahin Kavaklı2, Selçuk CoĢkun1
, Ferhat 

Ġçme1
, Ramazan Avcu

1
 

1Ankara Atatürk Eğitim AraĢtırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği 
2Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Acil Tıp Kliniği 
  

GĠRĠġ:  
Non travmatik kolon perforasyonları akut karın nedenleri arasında nadir görülen bir tablodur. 
Etiyolojisinde baĢta divertikülit ve tümörler rol oynar. Non travmatik kolon perforasyon 
olgularının tanısını erken dönemde koymak zordur bu nedenle tanıda gecikme yaĢanabilir. 
Tanıda gecikme olması komplikasyon riskini artırır. 
Divertikülitin neden olduğu kolon perforasyonları genellikle lokalize apse formasyonuna 
neden olmakta, serbest perforasyon ve generalize peritonit nadir görülmektedir. Burada 
divertikülit perforasyonuna bağlı geliĢen batın içi apse olgusunu sunmayı amaçladık. 
Olgu:  

84 yaĢında bayan hasta 15 gündür süren karın ağrısı, bulantı ve kusma Ģikayeti ile baĢvurdu. 
Batın muayenesinde sağ üst ve sağ alt kadranda hassasiyet, defans ve rebound mevcuttu. 10 
gün önce de benzer Ģikayetle acil servise baĢvuran hastanın bilgisayarlı batın tomografisinde 
yaygın divertiküller, sigmoid kolonda kalınlaĢma, mesenterde heterojenite ve kapalı 
perforasyon ile uyumlu görüntü izlenmesi üzerine hasta genel cerrahi servisine yatırılıp 
medikal tedavi uygulamıĢ, Ģikayetleri gerileyince taburcu edilmiĢti. Laboratuar tetkiklerinde 
beyaz küre sayısı 14,3 K/u, hemoglobin 10,4 g/dL, biyokimyasal parametreleri normaldi. 
Görüntüleme tetkiklerinde pelvik plandan geçen kesitlerde çekum ve terminal ileum arasında 
kalan bölgede içerisinde hava sıvı seviyesi bulunan yaklaĢık 105x78 mm ve hemen 
komĢuluğunda iki apse oluĢumu (ġekil 1) ve tüm kolon segmentlerinde yaygın divertiküller 

(Ģekil 2) gözlendi. Daha sonra hasta divertikül perforasyonuna bağlı intaabdominal apse 
tanısıyla genel cerrahi kliniğine yatırıldı. 
Sonuç: Non travmatik kolon perforasyonları akut karın tablosunun nadir nedenleri 
arasındadır. Genellikle kolon divertiküllerine bağlı geliĢir. Divertiküllere bağlı kolon 
perforasyonlarında sıklıkla lokalize peritonit bulguları ve apse geliĢir. Bu vakamızda 
intraabdominal 3 adet lokal apse geliĢti. Divertikülit perforasyonu düĢünülen hastaların apse 
vb. komplikasyonlar açısından klinik ve radyolojik takipleri sürdürülmelidir. 
  

Anahtar Kelimeler: perforasyon, divertikülit, apse 
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şekil 1 

 
pelvik planda multiple apse 
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şekil 2 

 
tüm kolon segmentindeyaygın divertiküller 
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[PB-S05] 

İzole Travmatik Kalça Çıkığı 
  

Özgür Dikme, Özlem Dikme, Hakan Topaçoğlu, Mehmet Oktay Alkan 

Ġstanbul Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Ġstanbul 
  

GiriĢ: Travmatik kalça çıkıkları, trafik kazaları nedeniyle daha sık görülmeye baĢlanan 
ortopedik travmalardır. %90‟ı posterior çıkıklardır. Bu çıkıklar tek baĢına olabildikleri gibi 
asetabulum ve/veya femur baĢı kırığı ile birlikte olabilirler. Travmatik posterior kalça 
çıkıkları ile birlikte diz yaralanmaları da oldukça sıktır. Genellikle dize önden gelen travma, 
daha az ölçüde ise, varus, valgus veya rotasyonel kuvvetler söz konusudur. Travmatik kalça 
çıkıklarında klasik tedavi, femur baĢının kanlanmasını daha fazla bozmamak için derhal 
kapalı redüksiyonun uygulanmasıdır. 
Olgu: 16 yaĢında erkek hasta araç içi trafik kazası sonra acil servise getirildi. Anamnezinde 

sağ ön koltukta oturduğu, emniyet kemerinin bağlı olmadığı ve durmakta olan araca arkadan 
çarptıkları öğrenildi. Vital parametreleri normal olarak değerlendirildi. Öz ve soygeçmiĢinde 
özellik yoktu. Fizik muayenesinde sağ kulakta minimal kartilaj doku kaybının olduğu kesi ve 
sağ kalçada palpasyonla hassasiyet saptandı. Sağ kalça eklemi fleksiyonda, addükte ve 
internal rotasyondaydı. Nöro-vasküler muayene normal olarak değerlendirildi. Yatak baĢı 
pelvis grafisinde sağ femurun posteriora disloke olduğu saptandı. EĢlik eden fraktür tespit 
edilmedi. Fentanyl/midazolam kombinasyonu ile sedo-analzeji uygulanarak Allis manevrası 
ile sağ kalça kapalı olarak redükte edildi. Kontrol nöro-vasküler muayene normal olarak 
değerlendirildi. Kalça bilgisayarlı tomografide sağ asetabular rim posteriorda Ģüpheli fissür 
hattı saptandı. Hasta ortopedi servisine devredildi. 
Sonuç: Travmatik kalça dislokasyonları sık olmasa da nadir de değildir. EĢlik eden 
yaralanmalar mutlaka akılda tutulmalı, dikkatli bir nörovasküler değerlendirmeyi takiben 
kontrendikasyon yoksa yeterli sedo-analjeziyle birlikte derhal redüksiyon manevraları 
uygulanmalıdır. 
  

Anahtar Kelimeler: Acil servis, kalça çıkığı, travma 
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Posteriora çıkmış sağ kalça 
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Redüksiyon sonrası 
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[PB-Ş05] 

Eroin Kullanımına Bağlı Diffüz Alveoler Hemoraji Olgusu 

  

Güllü Akbaydoğan Dündar, Ataman Köse, Cüneyt Ayrık, Seyran Bozkurt, Özlem Bingöl 
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A.D, Mersin 

  

GiriĢ: intravenöz (IV) eroin kulanımı nonkardiojenik pulmoner ödem, akut respiratuvar 
distress sendromu (ARDS), pnömoni, akciğer apsesi, septik pulmoner emboli, atelektazi gibi 
komplikasyonlarla karĢımıza çıkabilir.  
Yazımızda nadir bir pulmoner ödem nedeni olan IV eroin kullanımı olgusunun klinik 

bulguları, tanı ve tedavisi sunulmaktadır.  
Olgu: 24 yaĢında erkek hasta yüksek doz eroin aldıktan sonra geliĢen nefes darlığı ve bilinç 
bulanıklığı yakınmalarıyla acil servise getirildi. Hastanın öz geçmiĢinde 3 yıldır eroin 
kullanımı mevcuttu. Vital bulguları; kan basıncı: 100/70mm/hg nabız:125/dk ates:360C, 
oksijen saturasyonu:%75 ti. Fizik muayenesinde glaskow koma skoru 8 idi. Apneik solunumu 

vardı. Pupiller myotikti. Genel durumu kötü olan hasta entübe edildi. Akciğerlerinde 
dinlemekle bilateral ralleri mevcuttu. Elektrokardiyografisinde iskemik bulguya rastlanmadı. 
Hastanın kan gazında; ph:7,204 PaCO2:55 mmHg PaO2:55,6mmHg HCO3:21mEq/L olduğu 
gözlendi. Laboratuvar tetkiklerinde beyaz küre:12X103 µ/L hemoglobin:17,5 g/dl, 
ethanol:2,15 mg/dl, protrombin zamanı:12 sn INR:0,86 saptandı. Entübasyondan sonra 
oksijen saturasyonu %82 idi. Entübasyon tüpünden gelen aspiratta hemoraji saptandı. 
Hemoptizi kliniği bulunan hastanın çekilen toraks bilgisayarlı tomografisinde her iki akciğer 
parankiminde yaygın buzlu cam görünümü alveolar hemoraji ile uyumlu bulundu. Hastaya 
250 mg prednizolon yapıldı ve yoğun bakıma yatırıldı. Genel durumu düzelen hasta bir hafta 
sonra taburcu edildi. 

Sonuç: Acil servise nefes darlığı ve hemoptizi ile basvuran olgularda ayırıcı tanı oldukça 
geniĢtir. Nonkardiojenik pulmoner ödem ve hemoptizi olan hastalarda alveolo-kapiller 

bariyeri bozan hastalıklar, kollajen doku hastalıkları, antikoagülan kullanımı, enfeksiyonlar 
gibi tanılar düĢünülürken özellikle genç hastalarda toksik ajan kullanımı da (eroin, kokain vb) 
ayırıcı tanılar arasında bulundurulmalıdır. 
  

Anahtar Kelimeler: alveolar hemoraji, eroin, pulmoner ödem 

 

 
Şekil 1: Toraks bilgisayarlı tomografide diffüz alveolar hemoraji görüntüsü 
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[PB-S06] 

Akut renal infarkt 

  

SavaĢ Sezik, Nur Zafer, Mehmet Kılıç, IĢık Tepe 

Ġzmir Tepecik Eğitim Ve AraĢtırma Hastanesi 
  

GiriĢ: Akut renal infarkt renal arterlerin trombotik olarak ani tıkanmasıdır ve irreversibl 
böbrek hasarına yol açabilir. Renal infarkt nadir görülen ve sıklıkla semptomların spesifik 
olmaması nedeniyle yanlıĢ tanı konabilen bir klinik problemdir. Bu vakalarda altta yatan 
kardiyak,tromboembolik hastalıklar, hiperkoagülabilite sendromları olabileceği gibi idiopatik 
olarak da izlenebilmektedir.  

Olgu: Bulantı, kusma ve yan ağrısı Ģikayetleri ile acil servisimize baĢvuran 67 yaĢında erkek 
hastanın geliĢinde; kan basıncı:223/125, nabız:94, ateĢ:36.4, oksijen satürasyonu:%99 olarak 
ölçüldü. Genel durumu orta olan hastanın bilinen diabetes mellitus, hipertansiyon, koroner 
arter hastalığı öyküsü vardı. Hastanın Ģikayetlerinin birkaç saat önce baĢladığı saptandı. Fizik 
muayenede sağ kostovertebral açı hassasiyeti dıĢında bulgu yoktu. Tam idrar tetkikinde 1+ 
eritrositüri, tam kan tetkikinde WBC: 10.8, Hb:13.1, Htc:40.2, biyokimya tetkikinde üre:42, 
kreatinin:1.3 olarak saptandı. Yapılan batın ultrasonografisinde renal sonografik patoloji 
saptanmadı, serbest sıvı izlenmedi. Bunun üzerine Ģikayetleri devam eden hastaya intravenöz 
kontrastlı karın tomografisi çekildi. Batın tomografisinde sağ renal arterde aksesuar renal 
arteri verdikten sonra tam oklüzyon ile uyumlu dolum defekti izlendi.  
Sonuç: Klinikte sıklıkla flank bölge ağrısı, bulantı, hipertansiyon, ateĢ, karın ağrısı, idrarda 
kan ile baĢvuru görülmektedir. Bu hastalarda tam idrar tetkikinde eritrositüri, kan tetkikinde 
lökositoz, artmakta olan kreatinin seviyeleri yol gösterici olabilir. Acil servise yan ağrısı, 
bulantı, karın ağrısı Ģikayetleri ile baĢvuran, komorbid hastalık öyküleri olan hastalarda, taĢ 
yada herhangi bir üriner sistem obstrüksiyonu bulunamadıysa akut renal infarkt mutlaka 
düĢünülmelidir. Acil serviste renal infarkt kolaylıkla atlanabilecek bir tanıdır. 
  

Anahtar Kelimeler: Akut renal infarkt, bulantı-kusma, yan ağrısı 
 

 



 

9. Türkiye A il Tıp Ko gresi -6 Eki   Eskişehir    
 

702 

 

Resim: sağ renal infarkt 
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[PB-Ş06] 

Nörolojik defisitten bağımsız bir tanı: Bilateral kronik subdural hematom 

  

Pınar YeĢim Akyol, Erden Erol Ünlüer, Pelin Elibol, Fatih Esad Topal, Kemal Gökçek, Arif 
Karagöz 

Ġzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve AraĢtırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği 
  

GiriĢ: Kronik subdural hematom ileri yaĢta serebral atrofi ve artmıĢ venöz frajiliteye bağlı 
minor travma sonrası veya kafa travma öyküsü olmaksızın geliĢebilmektedir. Genelikle 
mental durum değiĢikliği ve fokal nörolojik defisitlerle birliktedir. Bilateral subdural 

hematomlar %14.2-17.4 sıklıkla görülür, %97.5‟inden iyi sonuç alınır ve morbidite 
%14.6‟dır. Semptomlar zaman içinde baĢ ağrısı, sersemlik, düĢünmede yavaĢlama, apati, 
yürümede güçlük gibi geniĢ bir spektrumda görülebilir. Bazı olgularda klinik tablo atipik ve 

nörolojik muayene tamamen normal olduğundan tanı koymakta güçlük yaĢanabilmektedir.  
 

Olgu: 83 yaĢında erkek hasta acil servise 1 aydır olan halsizlik, baĢ dönmesi ve aralıklı olan 
unutkanlık Ģikayetiyle baĢvurdu. Hipertansiyon nedeni ile takip edilen hastanın özgeçmiĢinde 
travma öyküsü yoktu. Hastanın genel durumu orta, oryantasyon ve kooperasyonu bozuk, vital 
bulguları stabil olarak saptandı. Bilateral üst ve alt ekstremitelerde kas gücünün 4/5 olması ve 
ataksi dıĢında nörolojik muayene bulgusu saptanmadı. Diğer sistem muayeneleri olağandı. 
Tam kan sayımında hemoglobinin 10,1 mg/dl olması haricinde özellik yoktu. Biyokimya ve 
INR değerleri de normal sınırlardaydı. Çekilen beyin tomografisinde bilateral kronik subdural 
hematomla uyumlu görüntü saptanan hasta nöroĢirurji servisine yatırıldı. Opere edilen ve 
izleminde nörolojik bulguları gerileyen hasta taburcu edildi.  
Sonuç: Kronik subdural hematomun raporlanmıĢ mortalite oranları %0-%40‟tır. Mortaliteyi 
belirleyen faktörler yaĢ, baĢvurudaki Glasgow Koma Skalası, kalp ve böbrek yetmeziği gibi 
medikal durumların varlığıdır.  
Bilateral kronik subdural hematom vakaları mümkün olduğunca en kısa sürede nörolojik 
defisit düzeyinden bağımsız olarak bilateral hematom basıncını eĢ zamanlı azaltacak Ģekilde 
boĢaltılmalıdır. Bu nedenle erken tanı ve tedavisi önemlidir. YaĢlılarda travmaya maruziyet 
olmaksızın da bilateral subdural hematom görülebilir ve fizik muayeneleri silik olabileceği 
unutulmamalıdır. 
  

Anahtar Kelimeler: kronik, bilateral subdural hematom, acil servis 
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resim 1 

 
Sağda en geniş yerinde 18.5 mm solda en geniş yerinde 21.5 mm bilateral subdural hematom 
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[PB-S07] 

Eroin Kullanımına Bağlı Rabdomyoliz ve Akut Böbrek Hasarı: Bir Olgu Sunumu 

  

Seyran Bozkurt, Cüneyt Ayrık, Ġbrahim Çevik, Ataman Köse, Yasin uysal 
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı, Mersin 

  

GiriĢ: Bu yazıda eroin kullanımı sonrası rabdomyo¬liz ve buna bağlı akut böbrek hasarı 
geliĢen olguyu sunmayı amaçladık. 
Olgu: Aralıklı eroin kullanım öyküsü olan 29 yaĢında erkek hasta, 15 gün önce yüksek doz 
eroin kullanımından yaklaĢık 5-6 saat sonra baĢlayan sol kol ve bacakta ĢiĢlik ve ağrı 
yakınması ile gittiği dıĢ merkezde iki kez diyalize alınmıĢ. Hasta Ģikayetlerinde düzelme 
olmaması üzerine hastanemiz acil servisine baĢvurdu. Fizik muayenesinde sol kol ve bacaklar 
ödemliydi. Alt ekstremitelerde nabızlar zayıftı. Diğer sistem muayenelerinde belirgin patoloji 
gözlenmedi. Laboratuar tetkiklerinde beyaz küre: 14.6 x103/µL, hemoglobin: 8.6 g/dl, üre: 
208.76 mg/dl, kreatinin:12.84 mg/dl, laktik dehidrogenaz: 652 U/L, kreatinkinaz: 2437.85 

U/L, amilaz 242.07 U/L, lipaz:427.66 U/L, sodyum:127.34 mEq/L olarak saptandı. Venöz 
kan gazında pH:7.33, HCO3:19.5 mEq/L bulundu. Sol üst ve alt ekstremiteye yönelik yapılan 
dopler ultrasonografide (USG) derin ven trombozu (DVT) ile uyumlu bulguları saptanan 
hastaya düĢük molekül ağırlıklı heparin baĢlandı. Hasta akut böbrek hasarı (ABH) ön tanısı ile 
acil hemodiyalize alındı. Serviste yattığı süreç içerisinde sıvı tedavisi, düĢük molekül ağırlıklı 
heparin ve düzenli diyalize alınan hasta kreatinin değerlerinde düĢme ve genel durumunda 
düzelme olması nedeniyle önerilerle taburcu edildi. 
Sonuç: Ġlaçların kötüye kullanımı yaygın bir sorun olmasına rağmen böbrek hasarlarının 
insidansı çok az bilinmektedir. Eroin aĢırı dozlarda kullanıldığında koma, kas hasarı ve 
rabdomiyolize bağlı böbrek hasarı yapabilir. Hastalığın Ģiddeti asemptomatik kas enzim 
yüksekliğinden hayatı tehdit edici kas enzim yükseklikleri, elektrolit bozuklukları ve akut 
böbrek hasarına kadar değiĢebilmektedir. Hastanın tesadüfi saptanan sol üst ve alt 
ekstremitelerindeki derin ven trombozlarının eroinin damar yolu ile kullanımına veya 
immobilizasyona sekonder olabileceği düĢünüldü. Olağan dıĢı semptom ve bulgularla 

baĢvuran ĠV ilaç bağımlılarında önemli olabilecek komplikasyonları önlemek; klinik Ģüphe, 
erken tanı ve tedavi ile mümkün olabilir. Ülkemizde uyuĢturucu madde kullanımının bilinenin 
çok ötesinde olduğu göz önüne alınırsa konunun önemi daha da artmaktadır. 
  

Anahtar Kelimeler: akut böbrek hasarı, eroin, rabdomyoliz 
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Şekil 1: Sol üst ekstremitede ödem görüntüsü 

 
 

 

Şekil 2: Sol alt ekstremitede ödem görüntüsü 

 
 

 

 

 

 



 

9. Türkiye A il Tıp Ko gresi -6 Eki   Eskişehir    
 

707 

 

[PB-Ş07] 

Cinsel isteği arttırmak için kullanılan tatula otuna bağlı zehirlenme 

  

Selçuk Yaylacı1
, Hakan Demirci

2
, Mustafa Volkan Demir

3
, Attila BeĢtemir4

, Ali Tamer
5
 

1Fındıklı Guatr AraĢtırma Ve Tedavi Merkezi, Ġç Hastalıkları Kliniği, Rize 
2Çiftlik Devlet Hastanesi, Ġç Hastalıkları Kliniği, Niğde 
3
Malatya Devlet Hastanesi, Ġç Hastalıkları Kliniği, Malatya 

4Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Sakarya 
5Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ġç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Sakarya 

  

GĠRĠġ: Datura stramonium ülkemizde doğal florada yaygın olarak bulunan yabani bir bitkidir. 

Ġçeriğindeki atropin, hiyosiyamin ve skopolamin antikolinerjik zehirlenmeye neden 
olmaktadır. Bu olgu sunumunda acil servise anlamsız konuĢma, iĢitsel ve görsel hayaller 
görme ve yüzde kızarıklık nedeniyle baĢvuran ve Datura stramonium zehirlenmesi tanısı 
konulan 33 yaĢında erkek hasta sunulmaktadır.  
 

Olgu: 33 yaĢında erkek hasta. Cinsel isteği attırmak amacıyla tatula adlı bitkinin tohumlarını 
kaynatıp içtikten yaklaĢık dört saat sonra anlamsız konuĢma, iĢitsel ve görsel hayaller görme 
ve yüzde kızarıklık nedeniyle yakınları tarafından acilimize getirildi. Bu Muayenesinde vital 
bulguları stabil, bilinç açık, kooperasyon ve oryantasyon zayıf, sistem muayenelerinde 
pupiller dilatasyon dıĢında özellik saptanmadı. ÖzgeçmiĢinde özellik saptanmadı. EKG sinde 
sinüs taĢikardisi saptandı. Tetkiklerinde WBC:8500/mm³, Plt: 265000/mm³, Hb: 13.3/mm³, 
Glukoz: 99 mg/dl, Üre: 21 mg/dl, kreatinin: 0.6 mg/dl, ALT: 21 IU/L, AST: 47 IU/L, Na: 145 
mmol/L, K: 4.2 mmol/L, CK: 4315 U/L (Normal: 39-308), CK-MB: 54 U/L (Normal: 7-25) 

saptandı. CK yüksekliği bitkisel ilaç kullanımına bağlandı. Anlamsız konuĢma, iĢitsel ve 
görsel hayaller görme nedeniyle psikiyatri konsültasyonu istendi, norodol ve akineton ampul 
ĠV uygulandı. Mide lavajı ve aktif kömür uygulanan hasta takip amaçlı yatırıldı. Sıvı tedavisi 
düzenlendi. Takibinin 12. saatinde psikiyatrik belirtiler düzeldi. Takibinin birinci günü ALT: 
29 IU/L, AST: 90 IU/L' ye yükseldi, PT-INR normal sınırlarda saptandı. Takibinin dördüncü 
günü genel durum iyi, bilinç açık, koopere-oryente, CK:1646‟ ya, AST: 56‟ ya geriledi, hasta 
poliklinik takibine alınarak taburcu edildi. 
 

Sonuç: Acil servise psikiyatrik belirtilerle baĢvuran olgularda bitkisel ürün tüketimi 
sorgulanmalıdır. Ayrıca bitkisel ilaç kullanımının riskleri konusunda toplumun 

bilgilendirilmesi gerekmektedir. 

  

Anahtar Kelimeler: cinsel istek, tatula, zehirlenme 
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[PB-S08] 

Kolonoskopi sonrası semptomatik hiponatremi 
  

Selçuk Yaylacı1, Ahmet Bilal Genç2
, Attila BeĢtemir3

, Ali Tamer
4
 

1Fındıklı Guatr AraĢtırma Ve Tedavi Merkezi, Ġç Hastalıkları Kliniği, Rize 
2TaĢlıçay Devlet Hastanesi, Ġç Hastalıkları Kliniği, Ağrı 
3Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Sakarya 
4Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ġç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Sakarya 

  

GĠRĠġ: Endoskopik iĢlemler gastrointestinal sistem hastalıklarında vazgeçilmez bir tanı 
aracıdır. Kolonoskopi sırasında nadir de olsa bazı komplikasyonlar geliĢebilmektedir. 
Kolonoskopi sonrasında elektrolit bozuklukları geliĢebileceği bildirilmektedir. Bu yazıda 
kronik hiponatremili olguda kolonoskopi sonrası geliĢen semptomatik hiponatremi 
sunulmaktadır.  
 

Olgu: 62 yaĢında bayan hasta. Acilimize genel durum bozukluğu, bulantı-kusma ve bilinç 
bulanıklığı nedeniyle yakınları tarafından getirildi. Fizik muayenesinde; genel durum orta, 

bilinç konfu, kooperasyon ve oryantasyon zayıf, dil kuru, diğer sistem muayenelerinde özellik 
saptanmadı. ÖzgeçmiĢinde tip 2 diyabet ve hipertansiyon nedeniyle irbesartan hidroklorotiazit 
ve metformin tedavisi aldığı öğrenildi. Anemi nedeniyle dıĢ merkezde tetkik edilen hastaya 
planlanan endoskopi ve kolonoskopi öncesi tetkiklerinde Na: 122.9, K: 5.8, Üre: 39, Kre: 1 
saptanmıĢ. Hastanın acilimizde yapılan tetkiklerinde Üre:41, Kre:0.9, Na:101, K:4.7 saptandı. 
Hastanın anamnezi derinleĢtrildiğinde Ģikayetlerinin kolonoksopiden yaklaĢık 12 saat sonra 
baĢladığı öğrenildi. Bu nedenle hastada kronik hiponatremi zemininde kolonoskopi sonrası 
geliĢen semptomatik hiponatremi düĢünüldü. Ġrbesartan hidroklorotiazit kesildi, %3 NaCl 
baĢlandı. Kortizol değeri normal sınırlarda saptandı. Hastanın takibinde mevcut Ģikayetleri 
geriledi, 3. gün genel durum iyi, aktif Ģikayeti yok, Na: 119, K:3.6 saptandı. 7. günü Na: 133‟ 
e yükseldi. Hasta poliklinik takibine alınarak taburcu edildi. 
 

Sonuç: Kolonoskopi sonrası oluĢan sıvı kaybı nedeniyle böbrek fonksiyon bozukluğu ve 
elektrolit imbalansı açısından dikkatli olunmalıdır. 
  

Anahtar Kelimeler: Kolonoskopi, Elektrolit bozukluğu, Hiponatremi 
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[PB-Ş08] 

Ölüm raporlarında belirtilen ölüm nedenlerinin kendi aralarında ve ICD kodlarıyla 
uyumunun değerlendirilmesi 
  

Tanzer Korkmaz, Burçin Balaban 

Abant Ġzzet Baysal University, Faculty of Medicine, Department of Emergency Medicine, 
Bolu, Turkey 

  

Amaç: Ölüm belgeleri toplumun ölüm istatistiklerinin elde edildiği önemli belgelerdendir ve 
güvenilir olması, sürekliliğinin sağlanması gerekmektedir. Hekimlerin hastaların tetkik 
tedavilerini ve ölüm belgelerini kayıt altına alma yükümlülüğü olmasına rağmen bu konuda 
yeterli eğitim almadıkları da bilinen bir gerçektir. Bu çalıĢma ile hastane otomasyon 
sisteminde yapılan kayıtlar ile ölüm belgelerindeki ölüm nedenleri arasındaki uyumun 
değerlendirilmesi planlanmıĢtır. 
Gereç-Yöntem: Ölümü hastane içinde gerçekleşen olguların ölüm belgeleri ve hastane 
otomasyon sistem verileri geriye dönük olarak incelendi. Ölüm belgelerindeki ölüm nedenleri 
ile hastane kaynaklarındaki ICD kodları arasındaki uyum incelendi. Demografik analizlerde 
ortalama ve standart sapma, asıl ölüm nedeni ile ölümün gerçekleĢme süresi arasındaki 
analizde One-way ANOVA ve hastalık kodları ile ölüm sebepleri arasındaki iliĢki için X2 
testi kullanıldı.  
Bulgular: Ġki yıllık süre içinde ölüm belgesi düzenlenen toplam 351 olgunun 218‟inin (% 
62.1) erkek ve yaĢ ortalamalarının da 67.1∓0.7 (yaĢ aralığı 1-93) olduğu tespit edildi. Hastane 
içi ölümlerin % 87.5‟inin (n=307) 60 yaĢ ve üzerinde ve yoğun bakımda gerçekleĢtiği, ölüme 
kadar geçen süre ortalamasının 15.4 ±25.4 (zaman aralığı 0.5-120 saat) saat olduğu görüldü. 
Asıl ölüm sebebi MI olan hastaların (ortalama 7.4±16.3 saat) ölümünün daha kısa sürede 
gerçekleĢtiği tespit edildi. Doğrudan ölüme sebep olan hastalık veya durumların %23.9‟unun 
(n=84) kalp-pompa yetmezliği hastalıkları ve % 19.9‟unun (n=70) da “kardiyopulmoner 
arrest” olarak kaydedildiği ve ilk kaydedilen ICD kodunda en fazla uyumluluğun MI 
olgularında olduğu tespit edildi (Tablo). Acil servisteki ICD kod uyumu değerlendirildiğinde 
(dahili branĢlardan sonra); 1.ICD kod uyumunun diğer ICD‟kodlara göre daha yüksek oranda 
olduğu tespit edildi (ġekil). 

Tarışma: Hastanelerin çoğunda hastane otomasyon sistemlerinin kullanılmaya baĢlanması ile 
hastalar hakkında bilgi edinilmesinin tek yolunun digital ortam olacağı öngörülmektedir. 
Ölüm istatistiklerindeki doğruluk ve tutarlık büyük oranda hekim verilerinin niteliğine bağlı 
olduğundan hasta kayıt ve ölüm nedenleri için gerekli ayrıntıların hekimler tarafından iyi 
bilinmesi gerekmektedir. 

  

Anahtar Kelimeler: Hastane içi ölüm, ölüm nedeni, ölüm belgesi 
 

 
Hastane otomasyon sistemine kaydedilen ICD kodlarının ölümün asıl nedeni ile 
uyumunun ölümün gerçekleştiği bölümlere göre dağılımı 
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Kalp yetmezliği: Pulmoner ödem, kalp yetmezliği, hemo-pnomotoraks, hipotansiyon, 

hipovolemik şok Kardiyopulmoner arrest: Kardiyak arrest, solunum arrest, 
kardiyopulmoner arrest, disritmi, ex duhul Solunum yetmezliği: Asipirasyon, 
hemoptizi,pulmoner e 
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Kalp yetmezliği: Pulmoner ödem, kalp yetmezliği, hemo-pnomotoraks, hipotansiyon, 

hipovolemik şok Kardiyopulmoner arrest: Kardiyak arrest, solunum arrest, kardiyopulmoner 
arrest, disritmi, ex duhul Solunum yetmezliği: Asipirasyon, hemoptizi,pulmoner emboli, 
pnomoni Metabolizma hastalıkları: Akut böbrek yetmezliği, diyabet, hepatorenal hastalıklar, 
hepatik ensefalopati, multiorgan yetmezliği, metabolik asidoz Sepsis: sistemik enfeksiyonlar, 

dissemine intravasküler koagulopati, septik şok SVO: Serebro vasküler hastalık(iskemik-

hemorajik) 
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[PB-S09] 

Fare zehiri ile intihar girişiminde bulunan altı olgu 

  

Selçuk Yaylacı1, Ahmet Bilal Genç2
, Mustafa Volkan Demir

3
, Attila BeĢtemir4

, Ali Tamer
5
 

1Fındıklı Guatr AraĢtırma Ve Tedavi Merkezi, Ġç Hastalıkları Kliniği, Rize 
2TaĢlıçay Devlet Hastanesi, Ġç Hastalıkları Kliniği, Ağrı 
3Malatya Devlet Hastanesi, Ġç Hastalıkları Kliniği, Sakarya 
4Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Sakarya 
5Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ġç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Sakarya 

  

GĠRĠġ: Fare zehiri (FZ) içindeki Varfarin nedeniyle insanlarda alındığı durumlarda ölümcül 
kanamalara yol açabilmektedir. Bu yazıda FZ ile intihar giriĢiminde bulunan altı olgu 
sunulmaktadır.  
 

OLGU1: 33 yaĢ bayan. FZ içtikten 2saat sonra bulantı(B),kusma(K) yakınmalarıyla baĢvurdu. 
ÖzgeçmiĢinde(ÖG) özellik yok. Fizik muayene(FM) ve labaratuar tetkikleri normal. Mide 
lavajı(ML) ve aktif kömür(AK) uygulandı. Kanama takibi yapıldı. Takibinin 3. günü 
psikiyatri kontrolü önerilerek taburcu edildi. OLGU2: 30 yaĢ bayan. FZ içtikten 1 saat sonra 
B yakınmasıyla getirildi. ÖG özellik yok. FM ve labaratuar tetkikleri normal. ML ve AK 
uygulandı. Kanama takibi yapıldı. Takibinin ikinci günü hasta psikiyatri kontrolü önerilerek 
taburcu edildi.OLGU3: 30 yaĢ bayan. FZ ve immunsüpresif ilaçlar içtikten yaklaĢık iki saat 
sonra B ve K yakınmasıyla getirildi. ÖG böbrek nakli uygulandığı öğrenildi. FM ve labaratuar 
tetkikleri normal. ML ve AK uygulandı. Kanama takibi yapıldı. Takibinin ikinci günü 
psikiyatri kontrolü önerilerek taburcu edildi.OLGU4: 19 yaĢ bayan. Ġntihar amaçlı FZ, 
depakin ve aferin adlı ilaçlardan içtikten yaklaĢık iki saat sonra B ve K yakınmasıyla AS'e 
getirildi. ÖG özellik yok. Fizik muayene ve labaratuar tetkikleri normal. ML ve AK 
uygulandı. Kanama takibi yapıldı. Takibinin ikinci günü psikiyatri kontrolü önerilerek taburcu 
edildi.OLGU5: 30 yaĢ bayan. Ġntihar amaçlı FZ içtikten yaklaĢık iki saat sonra B ve K 
yakınmasıyla getirildi. ÖG özellik yok. FM ve labaratuar tetkikleri normal. Mide lavajı ve 
aktif kömür uygulandı. Kanama takibi yapıldı. Takibinin ikinci günü psikiyatri kontrolü 
önerilerek taburcu edildi.OLGU6: 33 yaĢ bayan. Ġntihar amaçlı FZ içtikten yaklaĢık bir saat 
sonra B yakınmasıyla AS'e getirildi. ÖG özellik yok. FM ve labaratuar tetkikleri normal. ML 
ve AK uygulandı. Kanama takibi yapıldı. Takibinin üçüncü günü psikiyatri kontrolü 
önerilerek taburcu edildi. 
 

Sonuç: FZ ile intihar giriĢiminde bulunan olgularda standart zehirlenme yaklaĢımlarının 
yanında kanama takibi, hemogram, PT-INR kontrolleri ve gerekli olan durumlarda TDP ve K 

vitamini uygulanmalıdır. Sunduğumuz olgularda PT-INR uzaması, KCFT yüksekliği, 
trombositopeni ve kanama komplikasyonu geliĢmemiĢtir. 
  

Anahtar Kelimeler: fare zehiri, zehirlenme, komplikasyon 
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[PB-Ş09] 

Varfarin'e bağlı spontan bacak hematomu: Acil diagnostik ultrasonografi ve 
protrombin kompleks derivesi kullanımı 
  

BarıĢ Alper, ġahin Çolak, Mehmet Özgür Erdoğan, Korkut Bozan, Harun Ayhan 

HaydarpaĢa Numune Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Ġstanbul 
  

GiriĢ:  
Oral antikoagülanlar; Derin Ven Trombozu, Pulmoner emboli, protez kalp kapak 
operasyonları sonrasında, Atriyal Fibrilasyon, Periferik arter hastalıklarının tedavi ve 
proflaksisinde kullanılan etkili ajanlardır. Oral antikoagülan kullanımının giderek artması, 
kanama insidansını artırmaktadır. Yapılan çalıĢmalarda oral antikoagülan kullanımına bağlı 
kanamaların %10‟a kadar çıkmakta olduğu belirtilmektedir. Uygun dozun predikte 

edilememesi nedeniyle meydana gelen kanamalar en önemli dezavantajlarındandır. En sık üst 
gastro intestinal sistem kanamaları görülebilmekle birlikte yumuĢak doku kanamalarıda 
görülebilmektedir. Protrombin kompleks kontsantresi INR yüksekliğine bağlı meydana gelen 
kanamalarda INR yüksekliğini hızlı ve etkili kontrolünü sağlamaktadır. YumuĢak doku 
kanamalarında usg kullanımı olgumuzda olduğu gibi hızlı tanı ve tedavi açıdan önemli 
olabilmektedir. 

Olgu: 70 yaĢında bayan hasta acil servise ani baĢlayan sol bacakta ĢiĢme nedeniyle baĢvurdu. 
Hikayesinde yaklaĢık 10 yıldır Kalp yetmezliği ve D.mellitusu olan hastanın son iki yıldır af 
nedeniyle aspirin ve cumadin kullandıgı tesbit edildi. INR düzeyini ortalama 2 ay ara ile 
kontrol ettiren hastanın en son INR degeri 1,3 cıkması nedeniyle coumadin dozunu arttırdıgı 
ve tekrar kontrol ettirmediği ögrenildi. Fizik muayenede sol diz üst kısmında yaklaĢık 10*8 
cm ĢiĢlik ve eklem hareketlerinde kısıtlılık mevcuttu. INR düzeyi 7,8 gelen hastanın acil 
serviste tarafımızdan yapılan usg‟sinde dokuda hematom tesbit edildi(resim 1,2). Hastaya 
faktör konsantresinden(cofact)40 ml verildi. Daha sonra ölçülen INR değeri 2,9 olması ve 
kontrol usg‟lerde hematom düzeyinde artma olmaması üzerine, hastaya palyatif tedavi, sık 
INR kontrolü önerilerek taburcu edildi. 
Sonuç: Coumadin kullanan hastalarda sık aralıklarla INR kontrolü yapılması, hastaların bu 
konuda biliçlendirmeleri olası kanamaları azaltmada en etkin yöntem olarak gözükmektedir. 
Son dönemde kullanıma giren protrombin kompleks kontsantresi INR yüksekliğine bağlı 
kanamaların tedavisinde, INR yüksekliğini kontrol etmede etkilidir. USG‟nin acil servislerde 
kullanımın giderek yaygınlaĢması etkin ve dogru tanı koymada çok etkilidir.Non invaziv ve 
pratik olması da diger avantajlarıdır. 
  

Anahtar Kelimeler: varfarin, bacak, hematom, protrombin kompleks derivesi 
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Resim 1 

 
Hastanın bacak hematomunun ultrasonografik görünümü 
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Resim 2 

 
Hastanın bacak hematomuna ait diğer bir ultrasonografik görünüm 
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[PB-S10] 

Bel Çektirme Olayı Sonrası Oluşan İzole Üreter Yaralanması 
  

Sıddıka Nihal Toprak1, Birdal Güllüpınar1, Beril Köse1, Okyay ġimĢek2
, Cemil Kul

3
 

1
Toros Devlet Hastanesi, Acil Servis, Mersin 

2Toros Devlet Hastanesi, Üroloji Kliniği, Mersin 
3
Toros Devlet Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Mersin 

  

GiriĢ: Üreter; çevre organlar ile iyi korunabilen, küçük boyutu ve mobilitesi sebebiyle diğer 
genitoüriner sistem organ travmalarına göre daha nadir görülür. Tüm ürogenital sistem 
travmalarının %1‟ini üreter travmaları oluĢturmaktadır ve sıklıkla idiopatik travmayla 
ilgilidir. Üreter yaralanmasına özgü klinik bulgu ve semptom bulunmamaktadır. GecikmiĢ 
vakalarda lomber ağrı, hematüri ve lokal periton irritasyon bulguları görülebilir. Yazımızda, 
“bel çekme iĢlemine bağlı oluĢan izole üreter yaralanması” olgusunu sunduk.  
Olgu: 33 yaĢında bayan hasta bel ağrısı, idrardan kan gelmesi ve bel bölgesinde morluk 
Ģikâyeti ile acil servise baĢvurdu. YaklaĢık bir aydır bel ağrısı olduğunu, tedavi amacıyla 10 
gün önce bel çektirdiğini söyledi. ÖzgeçmiĢinde herhangi bir özellik yoktu. Herhangi bir ilaç 
kullanımı, cerrahi iĢlem veya baĢka bir travma öyküsü yoktu. Kan basıncı 140/75 mmHg, 
nabız 98 /dk, solunum sayısı 18/dk, oda havasında oksijen satürasyonu %100 olarak tespit 
edildi. Genel durum iyi, bilinç açık, koopere, oryente olan hastanın fizik muayenesinde sırtta 
bölgesinde yaygın ekimoz (Resim 1), batında yaygın hassasiyet ve distansiyon mevcuttu. 
Rebound, defans, mikroperküsyon hassasiyeti yoktu. Tüm diğer sistem muayeneleri olağandı. 
Hastanın PA akciğer grafisi,pelvis ve ayakta direkt batın grafisi olağandı. Laboratuvar 
tetkiklerinde glukoz:184 mg/dl (80-115 mg/dl), BUN: 22 mg/dl (9.8-20.1 mg/dl), kreatinin: 

0.8 mg/dl (0.6-1.3 mg/dl), sodyum: 139 mmol/L (136-145 mmol/L), potasyum: 4,1 mmol/L 

(3,5-5,1 mmol/L), beyaz kan hücresi: 7.06 U/L (4-10.3 U/L), hemoglobin: 9.73 mg/dl (12.2-

18.1 mg/dl), hematokrit: %28.4 (37.7-53.7), trombosit sayısı 319 mg/dl (142-424), tam idrar 

tekikinde eritrosit: 450 p/HPF (0-2) ve lökosit: 750 p/HPF (0-3) idi. Torax Bilgisayarlı 
Tomografisi normaldi. Batın ultrasonografi (USG) sonucu, sağ böbrek alt polde 7 mm çaplı 
taĢ haricinde normaldi. Ġntravenöz kontrastlı bilgisayarlı batın tomografisi (BBT)‟nde; 
retroperitoneal alanda kanama ve sol üreter yaralanması tespit edildi (Resim 2). Üroloji 
servisine yatıĢı yapılan hasta acil servise baĢvurusunun beĢinci gününde Ģifa ile taburcu edildi. 
Sonuç: Üreteral yaralanmada erken tanı ve erken cerrahi tedavi için kontrastlı batın BT 
istenmelidir. 

  

Anahtar Kelimeler: Üreter yaralanması, bel çekme iĢlemi, görüntüleme 
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resim 1 

 
Olgunun başvuru fizik muayenesi 
 

 

resim 2 

 
Olgunun başvuru kontrastlı batın tomografisi 
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[PB-Ş10] 

Hipokalemiye bağlı ventriküler taşikardi olgusu 

  

Selim Genç, Bahar Gülçay Çat, Macit Aydın 

DıĢkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Acil Servis, Ankara 

  

GiriĢ: Ani kardiyak ölümlerin yaklaĢık üçte ikisi yaĢlılarda görülmekte ve bunun büyük 
kısmını ventriküler taĢiaritmiler oluĢturmaktadır. Elektrolit düzeyindeki anormallikler 

ventriküler taĢiaritmilerin geliĢiminde önemli bir yer tutabilmektedir. Bu makalede uzun süren 
gastroenterit sonucu geliĢen hipokalemiye bağlı ventriküler taĢikardi olgusu sunuldu 

 

Olgu: 78 yaĢında erkek hasta bilinç kaybı yakınması ile acil servise getirildi. Öyküsünden 
koroner arter hastalığı, hipertansiyon, diabetes mellitus, iskemik beyin damar hastalığı 
nedeniyle medikal tedavi gördüğü ve üç aydır olan ishali nedeniyle kolonoskopi hazırlığı için 
üç gün önce ilaç baĢlandığı öğrenildi. BaĢvuruda tansiyon arteriyal 90/60 mmHg, nabız 180/ 
dakika, solunum sayısı 35/ dakika idi. Yapılan muayenesinde genel durumu kötü, bilinç 
uykuya eğilimli idi. Çekilen elektrokardiyogramında (EKG) ventriküler taĢikardi görüldü. 
Sedasyon eĢliğinde 100 joule ile senkronize kardiyoversiyon yapıldı. Kardiyoversiyon sonrası 
çekilen EKG de 90/dakika hızında sinüs ritmi görüldü. ST-T patolojisi izlenmedi. 

Nörogörüntüleme normal idi. Labaratuvar bulgularında metabolik asidoz (ph: 7.26, pCO2: 
20.2 mmHg, HCO3: 8.9 mmol/L, SaO: 95.8), hipokalemi (K:2 mEq/L), hiperglisemi (Glukoz: 

171 mg/dl), böbrek fonksiyon tesleri bozukluğu (üre:88 mg/dl, kreatinin 2.63 mg//dl) 
görülmekte idi. Kardiyak enzimler normaldi. Yapılan ekokardiyografide ejeksiyon Fraksiyonu 
(EF) % 35, kalbin apeksi ve septum apikali hipokinetik idi. Olgumuzda hipokaleminin 

tetiklediği ventriküler taĢikardi düĢünüldü. Asetilsalisilik asit, enoksaparin, kristaloid 
infüzyonu ve potasyum raplasmanı baĢlanarak yoğun bakıma yatırıldı 
 

Sonuç: Acil servise bilinç kaybı yakınması ile baĢvuran öyküsünde uzun süren gastroenteriti 
olan yaĢlı olgularda geliĢen ventriküler taĢikardilerin nedeni sıvı elektrolit düzensizliği 
olabilir. 

  

Anahtar Kelimeler: hipokalemi, ventriküler taĢikardi, acil servis 
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[PB-S11] 

Tıbbi stapler makası ile parmaktan sanayi tipi zımba çıkarılması: Kullanışlı bir tekniğin 
olgu sunumu 

  

Yahya Ayhan Acar
1, Erdem Çevik2, Ufuk Ünsal3, Orhan Çınar4

 
1Etimesgut Asker Hastanesi, Ambulans Uçak ve Acil Servis, Ankara 
2
Van Asker Hastanesi, Acil Servis, Van 

3Gülhane Askeri Tıp Akademisi Öğrenci Grup Komutanlığı, Ankara 
4Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Ankara 

  

GiriĢ: Bazı yabancı cisimlerin çıkarılması için özel teknikler bildirilmiĢtir. Bu olgu 
sunumunda tıbbi stapler makası ile parmaktan sanayi tipi zımba çıkarılmasını sunmak istedik. 
Olgu: Yirmi yaĢında bir erkek acil servise sol iĢaret parmağında bir zımba ile baĢvurdu. 
(ġekil-1) Zımba, marangozhanede bir iĢ kazasının sonucu saplanmıĢtı. Zımba kemik ile iliĢkili 
değildi fakat sıkıca girmiĢti. (ġekil-1) Tıbbi stapler makası ile kolayca çıkarıldı ve herhangi 
bir komplikasyon gözlenmedi. (ġekil-2) 

Sonuç: Sanayi tipi zımba makinelerinin yüksek fırlatma basınçları vardır ve pek çok sanayi 
dalında yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu tür kazaların morbidite ve hatta mortalite 

potansiyeli vardır. Önleyici tedbirler çok sıkı Ģekilde uygulanmalıdır fakat yaralanan olgular 
için zımbayı çıkarıcı özel aletler iĢyerleri ve acil servislerde hazır bulundurulmalıdır. Bu 
teknik hekimler tarafından zımba çıkarmada değerlendirilmelidir ve bu amaçla özel cihazların 
üretimi yapılmalıdır. 
  

Anahtar Kelimeler: Zımba, stapler makası, iĢ kazası 
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Şekil-1 

 
Distal falanksa sıkıca giren zımba ile direkt grafide kemik doku ile ilişkisi. 
 

 

Şekil-2 

 
Stapler makası ile zımbanın kolaylıkla çıkarılması. 
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[PB-Ş11] 

Yılan antiserumu anaflaksi ve sonrası!: Olgu sunumu 

  

Mehmet Duru
1
, Ali KarakuĢ1, Mustafa ġahan1, Mustafa Özkan2, Abdullah Erman Yağız3

 
1Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp AD.- Hatay 
2Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik ve Rekonstriktif Cerrahi AD.- Hatay 
3Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD.- Hatay 

  

Amaç: Yılan ısırması olguları ülkemizin özellikle güney ve güneydoğu bölgesinde sıkça 
görülür. Kuru ısırık olgularından hayatı tehdit eden ve ölümle sonuçlanan geniĢ yelpazede bir 
kliniğe sahiptir. Antiserum tedavisine hastalığın evresi ve klinik takibine göre karar 
verilmektedir. Antiserum sonrası anaflaksi geliĢebilmektedir. Bu durumda antiserum kesilip 

hastalığın takip ve tedavisi klinik gidiĢata göre değerlendirilmelidir. 
Biz de yılan antiserumu verilmesi sonrası anaflaksi geliĢen antiserum tedavisine devam 
edemediğimiz ve sonrasında nekrotik lezyon oluĢan hastayı paylaĢtık. 
Olgu: Yirmiyedi yaĢında bayan hasta sol diz arkasından yılan ısırmasının 4 saat sonrası dıĢ 
merkezde yılan antiserumu yapılıp hastanemize sevk edilmiĢ. Hastanın geldiğinde genel 
durumu orta, bilinç konfüze, Glaskow Koma Skalası:12, tansiyonu:60/40 mmHg, 
nabzı:115/dk, saO2:%96, cilt soğuk soluk, sol diz arkasında 8x10 cm.lik hematom ve alt 
ekstremitede ödemi mevcuttu. Hastada mevcut bulgular doğrultusunda anaflaksi düĢünülerek 
yılan antivenomu baĢlanmadı.Oksijen, sıvı tedavisi, adrenalin 0.5 mg intramuskuler ve 
infüzyonu, antihistaminik tedavisine baĢlandı. Hastanın bakılan kan gazında metabolik 
asidozu mevcut olup diğer laboratuar değerlerinde anormallik saptanmadı.24 saat sonrasında 
Ģuuru tamamen açılan hasta acil servis gözlem odasına alındı Bacak elevasyona alındı, 
kompartman takibi yapıldı. Kontrol kan değerlerinde anormallik saptanmadı. 7 günlük ödem 
ve yara yeri takibi sonrası hasta operasyon amaçlı plastik cerrahisine devredildi. Hastaya bir 
hafta aralarla debritman ve greft uygulaması yapıldı. Takiplerinde problemi olmayan hasta 

önerilerle taburcu edildi. 
Sonuç: Her yılan ısırması olgusuna antiserum gerekmedikçe yapılmamalıdır. Antiserum, 
anaflaksi geliĢebileceği düĢünülerek kontrollu bir Ģekilde uygulanmalıdır. Alternatif tedavi 
yöntemleri olmadığından bu hastalarda ısırık alanında nekrotik alanlar geliĢebileceği 
unutulmamalıdır. 
  

Anahtar Kelimeler: Yılan antiserumu, anaflaksi, komplikasyon 
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[PB-S12] 

Multipl travma ile acil servise gelen hastalarda mortalite ve morbidite 

  

Berrin Aydın1, Hüseyin Çağatay Aydın2, Fatih Ağalar
1
 

1Özel Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi, Gebze-Kocaeli 
2Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi A.D, Denizli 
  

Amaç: Bu çalıĢmanın amacı multipl travma ile acil servise gelen hastalarda ilk yatıĢ sırasında 
görülen mortalite ve morbiditenin araĢtırılmasıdır. 
Gereç-Yöntem: ġubat 2012 ve Mart 2013 tarihleri arasında acil servisimize müracaat eden 
multipl travmalı hastaların dosyaları retrospektif olarak incelendi. Hastaların yaralanma Ģiddet 
skoru (ISS), revize edilmiĢ travma skoru (RTS) ve travma Ģiddet skoru (TRISS) hesaplandı. 
Komplikasyonlar Ģiddetine göre 0 ile 4 arasında derecelendirildi. Mortalite ve morbidite 
oranları kaydedilerek yaralanma Ģiddet skorlarına göre olgular karĢılaĢtırıldı. 
Bulgular: Acil servisimize travma nedeniyle baĢvuran hastalardan 22 tanesi multipl travma 

kriterleri taĢıyordu. Bu hastaların 19‟u (%86) erkek, 3‟ü (%14) kadındı. YaĢ ortalaması 35.5 
idi. Ortalama Glasgow koma skoru, ISS, RTS ve TRISS sırasıyla 11.5, 29.6, 6.4 ve 78.6 idi. 
Etyolojide %54.4 ile en sık yüksekten düĢme saptandı. Bunu %40 ile trafik kazaları takip etti. 
Sekiz hastada (%36) multipl travma iĢ kazası nedeniyle olmuĢtu. Yedi hastada (%32) cerrahi 
tedavi ile düzelen komplikasyon geliĢirken, 3 hastada (%13) geliĢen komplikasyonlar kalıcı 
hasara neden oldu. Eksitus olan 3 hastanın ortalama ISS değerleri diğer hastalardan anlamlı 
olarak yüksek (65 vs. 24, p=0.003) iken, RTS (2.80 vs.7.02, p=0.001) ve TRISS (18.56 
vs.87.76, p=0.005) değerleri ise anlamlı olarak daha düĢük bulundu.  
Sonuç: Hastanemizin lokalizasyonuna uygun olarak multitravma nedeniyle acil servisimize 

baĢvuran hastalar ağırlıklı olarak iĢ kazaları ve trafik kazaları sonucu yaralanmıĢlardı. Eksitus 
olan hastaların travma skorları diğer hastalara göre anlamlı olarak farklıydı. 
  

Anahtar Kelimeler: multipl travma, mortalite, morbidite, ISS, TRISS 
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[PB-Ş12] 

Naftalin kontaminasyonu: kimyasal bulaş olan hastaya müdahale ve acil servis yönetimi 
  

Berrin Aydın, KürĢat Salgar, Ruziye Ekim, Fatih Ağalar 
Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi, Acil Tıp, Gebze Kocaeli 
  

GiriĢ: Bu olgu sunumunun amacı, endüstriyel naftalin maruziyeti olan hastanın kontrolsüz 
olarak acile kabulu sonrasında hasta dekontaminasyonu ve acil servis yönetiminin 
irdelenmesidir. 

Olgu: Boya fabrikasında çalıĢan 28 yaĢında erkek hasta kimyasal madde kazanının patlaması 
sonucunda her iki üst ekstremitede, yüzde ve gözlerde yanık ve nefes almada zorlanma 
nedeniyle hastanemiz acil servisine ambulans ile getirildi. Acil servise kontrolsuz olarak giren 

hasta travma odasına alındı. Yoğun naftalin kokusu ve anamnez sonrasında hastanın naftaline 
maruz kaldığının anlaĢılmasını takiben, primer stabilizasyonunun sağlanması ile birlikte hasta 
hızla acil servis dıĢına çıkarılarak dekontaminasyon alanına alındı. Bu sırada acil serviste 
bekleyen ve bir kısmı çocuk ve yaĢlılardan oluĢan hastalar sekonder kontaminasyon tehlikesi 
nedeniyle tahliye edildi. Hastanın dekontaminasyon iĢlemi usulüne uygun olarak yapıldıktan 
sonra, acil servis hastanemizin bağlı olduğu uluslararası standartlar ve önceden yapılmıĢ plan 
ve prosedürler doğrultusunda dekontamine edildi. Bu arada hasta dekontaminasyon iĢleminin 
tamamlanmasını takiben tekrar acil servise alınarak triyajı ve spesifik tedavisi uygulandı. 
Sonuç: Maden kömürünün damıtılmasıyla elde edilen yağlardan ayrıĢtırılan naftalin, beyaz 
pulcuklar biçiminde bir katıdır. Kendine özgü bir kokusu vardır. Yoğunluğu 1.14 g/cm³ olup, 
80 °C'de erir, 217 °C'de kaynamaya baĢlar. Naftalin katı halden gaz hale sıvı olmadan geçer. 
Buna süblimleĢme denir. EriĢkinlerdeki ortalama oral letal dozu 5-15 g arasındadır. Naftalin 
maruziyetinin çeĢitli toksik bulguları mevcut olup en duyarlı organlar gözün lensi ve 
akciğerlerdir. Ayrıca metaboliti olan alfa-naftol‟un ölümcül potent hemolitik aktivitesi vardır. 
Hastanemiz gibi özellikle sanayi bölgelerine yakınlığı nedeniyle kimyasal ajanlara maruz 
kalan hastaların acil servise gelme olasılığının olduğu hastaneler baĢta olmak üzere, her sağlık 
kurumu kimyasal aciller için kendine göre bir eylem planı yapmalıdır. Aynı zamanda 
kimyasal olarak kontamine olmuĢ hastalara yaklaĢım konusunda hizmet içi teorik ve pratik 
eğitim programı olmalıdır. Özellikle ılık bölge hasta dekontaminasyonu sırasında personelin 
ve acil servisteki diğer hastaların sekonder kontaminasyonunu önlemek için bir müdahale 

kontrol listesi ile koruyucu giysiler hastanenin belirli yerlerinde muhafaza edilmelidir. 

  

Anahtar Kelimeler: acil servis yönetimi, kimyasal bulaĢ, naftalin 
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[PB-S13] 

Epileptik Nöbet Esnasında Gelişen Omuz Çıkığı 
  

Mansur KürĢad Erkuran1
, Arif Duran

1, Cengiz IĢık2, Tarık Ocak1, Hüsnü Önder1
 

1Abant Ġzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Bolu 
2Abant Ġzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, 
Bolu 

  

GiriĢ: Omuz eklemi, geniĢ hareket açıklığına sahip olmasından dolayı, vücudun en sık çıkan 
büyük eklemidir. Humerus baĢının çıktığı yöne göre sınıflandırılır. En sık anterior omuz 
çıkığı görülmekle birlikte, omuz posterior, inferior veya süperiora doğru da çıkabilir. Çıkıklar 
spor yaralanmaları, trafik kazaları, düĢmelere bağlı travma sonucu görülür. Bu sunumda 
epileptik nöbet esnasında kas kontraksiyonu sonucu geliĢen sol omuz eklem çıkığından 
bahsettik. 

 

Olgu: Epilepsi tanısı olan 24 yaĢındaki erkek hasta nöbet geçireceğini hissettiğini söyleyerek 
acil kliniğimize baĢvurdu. Bilinci açık, koopere-oryante olup vital bulguları stabildi. Hasta, 10 
yıldır epilepsi hastası olduğunu, ilaçlarını düzenli kullandığını ama son birkaç gündür 
ilaçlarını almadığını bildirdi. Fizik muayenesi yapılırken yaklaĢık 2-3 dakika süren jeneralize 
tonik klonik nöbet geliĢti. Gerekli medikal tedavi ile nöbetleri kontrol altına alındı. Ancak 
hastanın sol omuzunda apolet belirtisi olduğu görüldü. Omuz eklem hareketinde ağrı ve 
kısıtlılık mevcuttu. Direkt grafisinde anterior omuz çıkığı tespit edildi (Resim 1). Bilinçli 
sedasyon altında modifiye Hipokrat tekniği kullanılarak omuz eklem redüksiyonu 
gerçekleĢtirildi. Omuza kontrollü haraketler yaptırıldı. Direkt grafi ile tekrar değerlendirildi. 
(Resim 2) Patoloji saptanmayan hastaya Velpeau bandajı uygulanıp poliklinik kontrolü 
önerileriyle taburcu edildi.  
 

Sonuç: Epileptik nöbete bağlı düĢme sonucu omuz eklem çıkıkları görülebilmekle birlikte 
nöbet esnasında kas kontraksiyonu sonucu oluĢan eklem distraksiyonuna bağlı omuz çıkığı 
daha nadir görülmektedir. Özellikle tonik klonik generalize nöbet geçiren olgularda olası 
travma yada eklem çıkıkları yönünden muayene tekrarlılığının önemini bir kez daha 
vurgulamak istedik. 

  

Anahtar Kelimeler: Epilepsi, omuz eklem çıkığı, sistemik fizik muayene 
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[PB-Ş13] 

Acil Serviste Kontrastlı Tomografi Çekilen 60 Yaş Üstü Hastaların Değerlendirilmesi 
  

Güllü Ercan Haydar1, Havva ġahin Kavaklı1, Gülhan Kurtoğlu Çelik1, Gül Pamukçu1
, Demet 

Ünalan2, Alp ġener1
 

1Atatürk Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Ankara 
2Atatürk Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Ankara 

  

Amaç: ÇalıĢmamızın amacı retrospektif olarak Ankara Atatürk Eğitim AraĢtırma Hastanesi 
Acil Sevisine karın ağrısıyla baĢvuran 65 yaĢ üzeri hastaların tanısını koymada kontrastlı 
tomografilerin etkinliğini değerlendirmekti.  
 

Gereç-Yöntem: Retrospektif olarak yapılan çalıĢmada; 01-01-2012/01-01-2013 tarihleri 

arasında acil servisimize karın ağrısı Ģikayeti ile baĢvuran, 60 yaĢ ve üzeri, akut batın 
öntanısıyla kontrastlı tomografi çekilen ve kesin resmi raporu radyoloji tarafından verilen 
hastaların kayıtları incelendi. Elde edilen veriler SPSS 15.0® Microsoft for Windows 
programı ile değerlendirildi. 
 

Bulgular: Atatürk Eğitim ve AraĢtırma Hastanesine 2012 yılında karın ağrısı Ģikayetiyle 60 
yaĢ üzeri toplam 2873 hasta baĢvurmuĢtur. Bu hastaların yaĢ ortalaması 72,20 ± 12,3 olup, 
hastaların % 55.89‟u (1606 hasta) kadın, % 44.11‟i (1267 hasta) erkekti. 184 (%6.4) hastaya 
kontrastlı abdomen tomografisi çekilmiĢtir. Radyoloji tarafından raporlanan kesin rapor 
sonuçlarına gore; 9 (%7.82) akut kolesistit, 27 (%23.47) akut pankreatit, 9 (%7.82) akut 
divertikülit, 21 (% 18.2) ileus, 15 (%13.04) malignite tanısı, 2 (%1.73) Kc apsesi, 10 (%8.69) 
akut apendisit, 3 (%2.60) inflamatuar barsak hastalığı, 4 (%3.47) içi boĢ organ perforasyonu, 
2 (%1.73) portal hipertansiyon, 13 (%11.30) mezenter vaskuler trombüs saptanmıĢtır.  
 

TartıĢma ve Sonuç: YaĢlı hastalarda karın ağrısı belirtileri tipik olmayabilir. Hafif belirtilerin 

arkasında ciddi sorunlar olabileceğinden, yaĢlı hastalarda kaynakların maksimum kullanımı 
doğru teĢhisi koymak adına. genç hastalara oranla daha fazla yapılmaktadır. Erken radyolojik 
inceleme ve erken cerrahi konsultasyonu bu hasta grubunda önem kazanmaktadır. Acil 
serviste kontrastlı tomografi çekilmesi, 60 yaĢ üzeri hasta grubunda önemli tanıların 
konmasına yarar sağlamaktadır. Tanının erken konması da bu hasta grubunda tedavinin tam 
düzenlenmesi ve hastalığın prognozu açısından önemlidir. 
  

Anahtar Kelimeler: batın tomografi, 60 yaĢ üstü, karın ağrısı 
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[PB-S14] 

Acil servise başvuran ishal şikayetiyle başvuran Hipopotasemi olgusu: 
  

Yavuz Otal, Zeynep Saral Öztürk, Yücel YüzbaĢıoğlu, Teoman ErĢen, Gülhan Kurtoğlu 
Çelik, Yunus Emre Arık 

Ankara Atatürk Eğitim AraĢtırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği 
  

GiriĢ: Potasyum major intraselüler bir katyondur. Hücre yüzey membran potansiyeli, sinir ileti 
ve kas kontraksiyonu gibi olaylarda primer rol alır. Hücrenin sadece ileti için değil aynı 
zamanda fonksiyonel ve yapısal bütünlüklerinin korunması için de potasyuma ihtiyacı vardır. 
Esas atılım organı böbrektir. Barsaklardan atılım minimaldir. Hipopotasemi olgularında kas 
güçsüzlüğü, halsizlik, kramplar, paralizi, ileus gibi bir çok belirti ve bulgu verebilir. ġiddetli 

Ġshal olgularında ciddi hipopotasemi görülebileğini hatırlatmak ve acil serviste potasyum 
tedavisin önemine değinmek amacıyla bu olguyu sunduk. 
 

Olgu: 32 yaĢında erkek hasta on beĢ gündür olan ishal yakınması nedeniyle acil servise 
gelmiĢti. Önceden bilinen bir rahatsızlığı olmadığı öğrenilen hastanın son günlerde 
bacaklarında kuvvet kaybı ve güçsüzlük Ģikayetleri de oluyormuĢ. Fizik muayenesinde alt 
extremitelerinde 2/5 olan motor fonksiyonlar, üst extremitelerde 5/5 idi. Laboratuar 
tetkiklerinde ise kan potasyum değeri 1,6 mmol/lt, Na 143 mmol/lt, Cl 124 mmol/lt idi. Diğer 
değerler normal sınırlardaydı. Hastanın bakılan idrar potasyum değeri ise 4,7 mmol/ lt idi. 
Hastanın çekilen EKG sinde U dalga paterni görülmekteydi(resim1). Bu sonuçlarla hasta 
monitörize edilerek KCl ampul 20 meq/saat infüzyon baĢlandı. Tedavisi sürerken potasyum 
düzeyinde anlamlı artıĢ olmaması üzerine infüzyon hızı 40 mEq/ saat olarak devam edildi. 
Etyoloji araĢtırmak ve tedavisine devam etmek amacıyla servise yatırıldı. 
 

Sonuç: Potasyum kaybının bir çok nedeni olması ile birlikte kan düzeyi 2,5 mEq/lt nin altında 
olan hastalar hemen IV tedaviye alınmalıdır ve hastalar mutlaka monitörize edilmelidir. 
  

Anahtar Kelimeler: ayaklarda güçsüzlük, hipokalemi, monitörizasyon 
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resim 1. 

 
Anterior derivasyonlarda belirgin U dalgaları 
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[PB-Ş14] 

Diş Fırçası Yutan 25 Haftalık Gebe 

  

Selcuk Coskun, Serkan Demircan, Yavuz Otal, Ferhat Ġçme, Uğur Özkula, Yücel YüzbaĢıoğlu 

Ankara Atatürk Eğitim AraĢtırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Ankara 

  

GiriĢ: Yabancı cisimlerin oral alımı sonrası yutulması genellikle mental retarde hastalarda 
görülmektedir. Yutma refleksi nedeniyle büyük hacimli yabancı cisimler de yanlıĢlıkla 
yutulabilir. 

 

Olgu: 25 haftalık gebe olan 28 yaĢında bayan hasta akĢam yemeği sırasında balık yerken 
boğazına kılçık batma ve sonrasında boğazındaki kılçığı diĢ fırçası ile çıkarmaya çalıĢırken 
yanlıĢlıkla diĢ fırçasını yutma Ģikayeti ile acil servise kabul edildi. Acil servise yakınları 
vasıtası ile getirilen hastanın yapılan muayenesinde orofarenks hiperemisi dıĢında patolojik 
bir bulgu yoktu. Yapılan ultrasonografide hastanın midesinde yabancı cisim ile uyumlu 
olabilecek görüntü saptanması sonrasında hastaya üst endoskopi yapıldı ve 22 santimetrelik 
diĢ fırçası endoskopik olarak çıkarıldı.  
 

Sonuç: Büyük hacimli yabancı cisimler de yanlıĢlıkla yutulabilir, üst endoskopi ile 
uzaklaĢtırılabilir. 
  

Anahtar Kelimeler: diĢ fırçası, midede yabancı cisim, yabancı cisim 
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Figure 1 

 
25 haftalık gebe olan 28 yaşında bayan hastada mide içerisinde görüntülenen diş fırçası 
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Figure 2 

 
Endoskopik olarak uzaklaştırılan Diş fırçası 
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[PB-S15] 

Nadir Bir Omuz Dislokasyonu Nedeni: Epileptik Nöbet Sonrası 
  

Sultan Tuna Akgöl Gür, Ethem Acar, Hüseyin ġahin, Orhan Delice 

Erzurum Bölge Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Acil tıp Kliniği, Erzurum 

  

GiriĢ: Kemiğin içten ve dıĢtan etkileyen kuvvetlerle anatomik bütünlüğünün bozulmasına 
kırık, eklemde yer değiĢtirmeye de çıkık (dislokasyon) denmektedir. Proximal humerus 
kırıkları tüm extremite kırıklarının %3 ünün oluĢturma beraber kadınlarda ve 60 yaĢ civarında 
daha sık görülmektedir. Bu kırıklar daha çok omuz eklemi anterior kırık ve çıkıkları Ģeklinde 
karĢımıza çıkmaktadır. Omuz çıkıkları en sık travma sonrası görülmekle birlikte daha nadir 

olarak epileptik aktiviteye ve elektriki Ģoka bağlı da görülebilmektedir. Biz bu olgu sunumu 
ile epileptik aktivite nedeniyle geliĢen omuz dislokasyonu ve humerus baĢı fraktürü geliĢen 
bir vakayı sunarak bu hastaların güçlü aktivitelerinin bir an evvel kesilmesinin önemini 
vurgulamayı amaçladık. 
Olgu: 42 yaĢında erkek hasta; geceyarısı saat 01.30 da yatağında epileptik nöbet geçirmesi 
Ģikayeti ile 02.30 civarı acil servise baĢvurdu. Hastanın acil servisimizde ilk 
değerlendirilmesinde bilinci açık, oryante koopere, Glaskow koma skorunun 15 puan olduğu 
tespit edildi. Diğer sistem muayenelerinde sağ omuzda ağrı palpasyonla hassasiyet, hareket 
kısıtlılığı, apolet bulgusu, minimal ĢiĢlik mevcuttu. Damar ve sinir yaralanması yoktu, vital 
bulguları normaldi. Hastanın sağ omuz grafisi ve üst extremite tomoğrafisi (BT) çekildi 
(Resim 1-2). Yapılan radyolojik değerlendirmede hastada sağ omuz humerus baĢında 
dislokasyon ve tüberkulum majusta nondeplase fraktür tespit edildi. Nöroloji ve ortopedi 
konsültasyonu istenildi. Ortopedist sedoanaljezi eĢliğinde disloke olan omuzu redükte etti. 
Ortapedi polikliniğine gelmesini önerdi. Reçete verildi, hasta taburcu edildi. 
Sonuç: Epileptik kasılmalar düzensiz ve güçlü kasılmalara bağlı glenohumeral dislokasyona 
ve kırıklara neden olabilir. Hastalar değerlendirilirken kırık ve dislokasyonlarında göz önünde 
tutularak değerlendirilmesi ve nöbetin biran evvel kontrolü önemlidir. Hasta cerrahi 
müdahaleye kadar gidebilir. 
  

Anahtar Kelimeler: Epileptik nöbet, omuz dislokasyonu, acil servis 

 

 



 

9. Türkiye A il Tıp Ko gresi -6 Eki   Eskişehir    
 

732 

 

omuz grafisi 

 
Vakanın çekilen omuz grafisi 
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omuz tomografisi 

 
Vakanın çekilen omuz tomografisi 
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[PB-Ş15] 

İlginç bir penil turnike sendromu 

  

Yunsur Çevik, Murat Türkarslan, Emine Akıncı, Ali Ekber Karabulut, Harun Aydın 

Keçiören Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Ankara 

  

GiriĢ: Turnike sendromu, nadir rastlanan ve özellikle bebeklerde görülen bir tablodur. Klinik 
olarak ayak, el parmakları, penis, klitoris, labia, boyun, uvulada olmak üzere farklı 
lokalizasyonlarda bulunabilir. Turnike etkisiyle lenfatik obstrüksiyon, doku ödemi ve ĢiĢlik 
geliĢir. Kısır döngü baĢlar ve doku ĢiĢliği artarak turnike daha sıkı olmaya baĢlar. 
Sekondervenözkonjesyon olur ve sonunda arteryel dolaĢım zarar görür. Klinik basit bir 
ödemden ülserasyon, nekroz ve geç kalınması durumunda uzvun ampütasyonuna kadar 
değiĢebilir. Biz idrar yapamama Ģikayetiyle baĢvuran, peniste turnike sendromu düĢünülen 
hastayı sunmayı amaçladık. 
 

Olgu: Seksen bir yaĢında erkek hasta acil servise idrar yapamama Ģikayetiyle baĢvurdu. Hasta 
idrar inkontinansı için prezervatif sonda ve bez kullanmak istemediğinden dolayı bir yıldır 
buzdolabı poĢetini penisine geçirip, poĢetin ağzını glans penisin distalinden lastikle sıkıca 
kapatıyormuĢ. Genel durumu iyi, vital bulguları stabil, solunum sıkıntısı olmayan hastanın 
özgeçmiĢinde, hipertansiyon, kalp yetmezliği, astım, prostat hastalıkları mevcuttu. Fiziksel 
değerlendirmede, penisin baĢ ve gövde kısımlarında ĢiĢlik ve ekimotik görünüm mevcuttu 
(Ģekil-1). Hastada post üretral tıkanıklığa sekonder globvezikale düĢünüldü.16 Fr foley sonda 
takılırken peniste bulunan ödemden dolayı, glans penisten geçerken zorluk yaĢandı. Sondadan 
sonra hastanın 2.000 ml idrar çıkıĢı oldu.Laboratuar sonuçlarında anormallik yoktu. Hastanın 
yapılan doppler USG‟sinde vasküler yapılarda herhangi anormali saptanmadı ancak penisin 
glans ve gövde kısımlarında yoğun ödem tespit edildi (Ģekil-2). 

 

Sonuç: Sunduğumuz olgudaki gibi dıĢ genitallere ait tutulumlarda komplikasyonlar daha 
yüksek oranda görülmektedir. Bunlar üretro kutanöz fistül, üretra darlığı, glans nekrozu ve 
ampütasyondur. Turnike etkisi yapan maddenin çıkarılıp dolaĢımın sağlanması temel 
yaklaĢımdır. Ġdrar yapamama Ģikayetiyle baĢvuran yetiĢkin hastalarda nadir de olsa turnike 
sendromunun da bir neden olabileceği unutulmamalıdır. 
  

Anahtar Kelimeler: Acil servis, Üretral tıkanıklık, Turnike sendromu 
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Resim-1 

 
Penisin glans ve gövde kısımlarında şişlik ve ekimotik görünüm, prepisyum distalinde 
turnikeye ait iz görülmektedir 

 

 

Resim-2 

 
Ultrasonografi'de penisin glans ve gövde kısımlarında yoğun ödem dikkat çekmektedir 
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[PB-S16] 

Nekrotizan Pankreatit: Amilaz ve fizik muayene yeterli mi? 

  

AyĢenur DaĢdibi, Engin Özakın, Filiz Baloğlu Kaya, Arif Alper Çevik, Nurdan Acar 
EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, EskiĢehir 
  

GiriĢ: Pankreatit pankreasın inflamasyonu ile karakterize bir durumdur. Etiyolojisinde kronik 
alkol kullanımı ve safra yolları hastalıkları baĢta olmak üzere birçok faktör bulunabilir. Acil 
serviste tanısı için sıklıkla amilaz ve lipaz yüksekliği kullanılır. Bu bildiride akut pankreatit 
tanısı olan ve karın ağrısı ile acil servisimize gelen bir nekrotizan pankreatit olgusu 
sunulmuĢtur. 
Olgu: Akut pankreatit tanısı ile 10 gündür yataklı bir kurumda takip ve tedavi edilen 33 

yaĢında erkek hasta, kan amilaz düzeyi ve karın ağrısının gerilemesi nedeniyle taburcu 
ediliyor. Aynı gün karın ağrısı, bulantı ve kusma Ģikayetlerinin olması üzerine acil servisimize 
baĢvurdu. Fizik muayenesinde epigastrik hassasiyet dıĢında patolojik bulgu saptanmadı. 
Yapılan incelemelerde kan serum glukoz düzeyi 279 mg/dl, total bilurubin 1.63 mg/dl (direkt 
bilurbin:1.14), amilaz düzeyi 43 U/L idi. Venöz kan gazında pH‟ı 7.16, baz açığı-13.2 

mmol/lt idi. Yatak baĢı ultrasonografisinde patoloji saptanmadı. Verilen analjezik tedavisi ile 
hastanın ağrısında gerileme olamaması üzerine batın bilgisayarlı tomografisi (BT) ile 
görüntüleme yapıldı. BT‟de pankreas boyutları artmıĢ, çevresindeki yağ doku kirli idi. 
Pankreas anteriorunda ve bilateral anterior pararenal alanda yaygın serbest sıvı dansiteleri 
mevcuttu. Pankreas baĢının bir kısmı ile boyun, gövde ve kuyruk kesiminde kontrast tutulum 
izlenmedi. Bu bulgular pankreas dokusunda %50‟ den fazla nekroz olarak yorumlandı (Resim 
1, 2). Hasta genel cerrahi bölümüne devredilerek aynı gün ameliyata alındı. Yoğun bakım 
takibinin 4. gününde hasta eksitus oldu. 
Sonuç: Nekrotizan pankreatit kliniğinde tanı koymak için belirti ve bulgular ile amilaz düzeyi 
hastalığa spesifik olmayabilir. Akut pankreatit tedavisi sonrası, hastada dirençli ağrı ya da 
bulantı kusma olması durumunda acil tıp hekimleri akut pankreatite bağlı komplikasyonların 
geliĢebileceğini akılda bulundurmalıdır. 
  

Anahtar Kelimeler: Acil Servis, Nekrotizan Pankreatit, Amilaz 
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Nekrotizan Pankreatit 

 
Yaygın serbest sıvı, pankreas nekrozu 
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Nekrotizan Pankreatit 
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[PB-Ş16] 

Alteplaz Tedavisi Sonrası Gelişen Lingual Anjiyoödem 

  

Seyran Bozkurt
1
, Engin Deniz Arslan

2, Cüneyt Ayrık1, Arda Yılmaz3, Güllü Akbaydoğan 
Dündar1

 
1
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı, Mersin 

2DıĢ Kapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve AraĢtırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği, Ankara 
3Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Mersin 

  

GiriĢ: Ġskemik inme ileri yaĢlarda bağımlılığın önde gelen nedenidir. Geçtiğimiz yıllarda 
trombolitik tedavi iskemik inme tedavisinde baĢarıyla kullnılmaya baĢlanmıĢ ve alteplazın 
artan kullanımı ile bazı komplikasyonları daha görünür hale gelmiĢtir.  
Bu yazıda iskemik inme için alteplaz verilmesinden sonra anjiyoödem geliĢen bir olguyu 
sunmayı amaçladık. 
 

Olgu: 75 yaĢında erkek hasta sağ hemiparezi nedeni ile hastanemize getirildi. Ġnsülin dıĢında 
herhangi bir ilaç kullanım öyküsü olmayan hastanın vital bulguları normal sınırlar içinde idi. 
Sağ hemiparezi, afazi ve babinski bulgusu dıĢında fizik muayenesi normaldi. Beyin 
tomografisinde kanama ve iskemik bulgular yoktu; hemen ardından alınan diffüzyon ağırlıklı 
beyin manyetik rezonans görüntülemede (MRI) sol orta serebral arter (MCA) alanında 
diffüzyon kısıtlaması vardı. Hastaya iskemik inme tanısı konuldu ve semptomların 
baĢlangıcından 2 saat sonra alteplaz tedavisi baĢlandı. Alteplaz infüzyonunun bitiminden 
hemen sonra hastanın dilinin ĢiĢmiĢ olduğu gözlendi. Hastaya lingual anjiyoödem tanısı ile 
antihistaminik ve steroid tedavisi baĢlandı. Hastanın nörolojik bulguları 4 saatte geriledi 
ancak anjioödemi 16 saat kadar sürdü. Hastaneye yatıĢının 5. gününde ateĢi yükselen hastaya 
profilaktik antibiotik tedavisi baĢlandı ancak 6. gününde hastada kardiyopulmoner arrest 

geliĢti kardiyopulmoner resüsitasyona yanıt vermeyen hasta eksitus kabul edildi. 
Sonuç: Ġskemik inme için uygulanan alteplaz tedavisi sonrası geliĢen anjiyoödem sıklığı, çok 
az çalıĢmada incelenmiĢtir. Anjiyoödem subkutan ve submukozal dokuyu tutan ve tutulan 

dokuda ödeme neden olan kaĢıntısız ve döküntüsüz bir hastalıktır. Doğumsal, edinsel, 
idiopatik, allerjik ve angiotensin dönüĢtürücü enzim (ACE) inhibitörü gibi ilaçlara bağlı 
olarak görülebilir. Hemiorolingual anjiyoödem; akut strok sonrası ĠV r-tpa alan hastalarda 

öncesinde ACE inhibitör kullanım öyküsü olanlarda % 5 oranında gözlenir. Anjiyoödem; 
alteplaz tedavisinin nadir fakat yaĢamı tehdit eden bir komplikasyonuudur. Bu nedenle 
alteplaz tedavisi alan iskemik inmeli hastalar yalnızca hemorajik komplikasyonlar ve 

nörolojik durumları için değil; aynı zamanda hava yolu açıklığı açısından da yakın 
izlenmelidir. 

  

Anahtar Kelimeler: alteplaz, anjiyoödem, iskemik inme 
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Şekil 1: Lingual ödem görüntüsü 
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Şekil 2: MRI da sol parietal parankimde akut enfarkt ile uyumlu diffüzyon kısıtlanması 
görülmektedir. 
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[PB-S17] 

Bir eğitim ve araştırma hastanesi acil servisine yapılan başvuruların değerlendirilmesi 
  

Mehmet Oğuzhan Ay 

Adana Numune Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Adana 

  

Amaç: ÇalıĢmamızda daha etkin acil servis yönetimi planlaması için acil servisimize yapılan 
hasta baĢvurularının analizinin yapılması amaçlandı. 
Gereç-Yöntem: 2012 yılı içinde Adana Numune Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi Büyük ve 
Çocuk Acil Kliniklerine baĢvuran hastalar çalıĢmaya alındı. Hasta verileri Hastane 
Otomasyon Sistemi ve Acil Servis kayıtları incelenerek elde edildi. 
Bulgular: Hastanemize 2012 içinde baĢvuran 1.208.194 hastanın 151.657'si (% 12.5) Büyük 
Acil ve 102.534'ü (% 8.5) Çocuk Acil'e olmak üzere toplam hastaların % 21'inin (n= 254.191) 
Acil Servis'e baĢvuru yaptığı saptandı. Büyük Acil'de yatıĢ oranının % 6.3 (n= 9480), Çocuk 
Acil'de % 5.5 (n= 5621) ve toplamda Acil Servis baĢvurularının % 5.9‟unun (n= 15.101) 
hastaneye yatırıldığı saptandı. Büyük Acil'de 94 hastanın (% 0.06) eksitus olduğu, Çocuk 
Acil'de ise 10 hastanın (% 0.009) eksitus olduğu belirlendi. Sevk oranı Büyük Acil'de % 0.2 
(n= 359) iken, Çocuk Acil'de % 0.06 (n= 63) idi. Büyük Acil'den en fazla yatıĢ yapılan 

servislerin; Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisi (% 18 hasta, n= 1707), Genel Cerrahi 
Servisi (% 14.7, n= 1398) ve Ortopedi Servisi (% 7.1, n= 681) olduğu saptandı. En fazla yatıĢ 
yapılan Yoğun Bakım'ların ise 485 (% 21) hasta ile Genel Yoğun Bakım, 422 (% 18) hasta ile 

Dahiliye Yoğun Bakım ve 421 (% 18) hasta ile Koroner Yoğun Bakım olduğu belirlendi.  
Sonuç: Acil Servis'imize yapılan hasta baĢvuruları tüm hastaneye yapılan baĢvuruların % 21 
gibi önemli kısmını oluĢturmasına rağmen yalnızca baĢvuruların % 5.9 gibi küçük bir 
kısmının hastaneye yatıĢ gerektiren hastalardan oluĢması acil servislerde triyaj sisteminin 
uygulanmasının önemini göstermektedir. 
  

Anahtar Kelimeler: Acil, acil servis yönetimi, triyaj, hasta baĢvurusu, analiz 

 

 
Şekil 1. 2012 yılı Hastane Acil Servis başvurularının yüzdelik dilimler halinde 
karşılaştırılması. 
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Şekil 2. Büyük ve Çocuk Acil hastalarının sonlanımının karşılaştırılması 
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[PB-Ş17] 

Sentetik Kannabinoid Kullanımı Sonrası Gelişen Akut Toksik Hepatit 
  

Volkan Mumcu, Mustafa Burak Sayhan, Ozan ÖzıĢık 

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilimdalı 
  

GiriĢ 

Sentetik kannabinoid (Bonzai-Jamaika) kullanımı son yıllarda A.B.D,Avrupa ve ülkemizde 
hızla artmaktadır.UlaĢımının kolay olması, ucuz olması, kanda ve idrarda kolay tespit 

edilememesi bu kullanımı arttırdığı düĢünülmektedir.Sentetik Kannadinoid‟lerin 
vücudumuzda iki adet reseptörü tanımlanmıĢtır;CB1 ve CB2. Bu reseptörlerin daha çok ağrı 
yolakları ile ilgili oldukları düĢünülmektedir.  
Sentetik Kannabinoidlerin kullanımı sonrası sık görülen belirtiler öfori,anksiyete, 
ajitasyon,bulantı,terleme, taĢikardi iken,sedasyon nadir olarak görülmektedir. 
Biz bu olguda bir ay içinde 4 defa bonzai kullandıktan sonra görülen Akut Toksik Hepatit 
tablosunun acil kliniğindeki prezantasyonunu sunmayı amaçladık. 
Olgu sunumu 

Yirmi yaĢında erkek hasta son bir ay içinde aralıklarla 4 defa birer doz Bonzai kullandıktan 
sonra son bir haftadır geliĢen bulantı-kusma,karın ağrısı ve sarılık Ģikayetleri ile acil tıp 
kliniğine baĢvurdu. Daha önceden bilinen bir kronik, hastalık öyküsü ilaç ve alkol kullanım 
öyküsü yoktu. Ailesinde bilinen karaciğer hastalığı ve mantar yeme öyküsü olmayan hastanın 
geliĢinde yapılan muayenesinde; sklera ve cilt ikterik görünümde, karın muayenesinde sağ üst 
kadranda hassasiyet ve defans vardı. karaciğer kot altında 4-5 cm palpabl idi. rektal tuĢe 
normal gaita bulaĢıydı. 
Hastanın yapılan tetkiklerinde T.Bilurubin: 8.2,D.Bilurubin:6.1,ALT:1082,AST:472,LDH: 
477,ALP:147,CK:116 Amilaz:27,CRP:0,33,Lipaz: 41,INR:1.26,Direk ve Ġndirek Coombs ile 
birlikte AntiHAV, Anti HCV,Anti HBc IgM,HBsAG testleri negatif olarak bulunurken,Anti 

HBs pozitif olarak görüldü. 
Yapılan Tüm Batın USG‟de; Karaciğer boyutu kraniokaudal mesafe 162 mm olarak ölçülmüĢ 
olup, parankim ekosu grade 1 artmıĢ olarak tespit edildi. Herhangibir kistik- solid lezyon 

saptanmadı. Safra kesesi kontrakte görünümde olup duvar kalınlığı 5,5 mm ile diffuz artmıĢ, 
perikolesistik serbest sıvı saptanmadı. Ġntrahepatik ve ekstrahepatik safra yolları doğal 
bulundu. 

Yapılan muayene ve tetkikler çerçevesinde Akut Toksik Hepatit ön tanısı ile konulan hasta 
Gastroenteroloji bölümüne interne edildi. Gastroenteroloji kliniğinde yapılan takiplerinde ek 
patoloji saptanmayan hasta,uygun tedaviden sonra Akut Toksik Hepatit tanısıyla 
hastanemizden Ģifa ile taburcu edilmiĢtir. 
Sonuç itibariyle sentetik Kannabinoid kullanımı sonrası akut böbrek yetmezliğinden,akut 
toksik hepatite kadar geniĢ bir toksik tablo görülebilmektedir. 
  

Anahtar Kelimeler: Sentetik kannabinoid, Akut Toksik Hepatit, Acil Tıp 
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[PB-S18] 

Cilt altına kontrast madde ekstravazasyonu 

  

Ayhan Özhasenekler, Abdullah ġen, Hasan Mansur Durgun, Mustafa Ġçer, Yılmaz Zengin 

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Diyarbakır 
  

GiriĢ: kontrastlı tomografiler gerek poliklinik gerekse acil servislerde kullanılan rutin 
görüntüleme yöntemlerindendir. Kullanılan kontrast maddenin yapısı, uygulama yeri kontrast 
maddeye bağlı geliĢebilecek komplikasyonlar açısından önemlidir. Bu yazıda kontrastlı 
tomografi çekilirken sol el sırtında kontrast madde ekstravazasyonu geliĢen olgu paylaĢıldı.  
Olgu: 56 yaĢında bayan hasta, radyoloji ünitesinde kontrastlı tomografi çekimi için sol el 
sırtına açılan 18 G damar yolundan ioheksol içeren non-iyonik kontrast madde verilirken cilt 

altına kontrast madde ekstravazasyonu sonucu acil servisimize yönlendirildi. Fizik bakısında 
genel durumu iyi, Ģuur açık, GKS: 15, oryante koopere idi. Kan basıncı: 120/80 mmHg, nabız: 
80 atım/dk, solunum sayısı:15 soluk/dk, oksijen saturasyonu: %96 idi. Sol el sırtında damar 
yolunun bulunduğu yerde yaygın kızarıklık ve ödem mevcuttu. 18 G damar yolu çıkarılmıĢtı. 
Diğer sistem muayeneleri doğal olarak değerlendirildi. Hastanın laboratuar parametreleri 
normal aralıklarda idi. Hastaya sol el 2 yönlü grafi çekildi. Sol el grafisinde cilt altına 
ekstravaze olan kontrast madde görüldü (Resim 1). Soğuk uygulama ve elevasyon uygulandı. 
Hastanın 24 saatlik takibi sonrasındaki kontrol grafisinde kontrast maddenin proksimale 
doğru yayıldığı izlendi (Resim 2). Hastanın takiplerinde komplikasyon geliĢmemesi üzerine 
önerilerle taburcu edildi. 
Sonuç: Cilt altına kontrast madde ekstravazasyonu basit bir cilt ödeminden yaygın nekroza, 
kompartman sendromu ve anafilaktik Ģoka kadar uzanım gösteren bir tablo gösterebilir. YaĢlı 
hastalar, kemoterapi alan hastalar, periferal venöz sistem hastalığı olanlar, diyabet öyküsü, 
raynoud fenomeni olan hastalar ve kontrast maddenin verileceği damar yolunun el sırtından, 
eklem bölgelerinden açılması da bu açıdan yüksek risk faktörü içerir. Non-iyonik kontrast 

maddeler iyoniklere göre daha düĢük riske sahiptirler. Cilt altına ekstravazasyon geliĢtiğinde 
mevcut damar yolu hemen çıkarılmamalı, kontrast maddenin bir enjektör yardımıyla negatif 
basınç uygulanarak bir miktarının geri çekilmesi sağlanmalıdır. 
Kontrast madde ekstravazasyonundan korunmak için, el-ayak sırtındaki, eklem bölgelerindeki 
damar yolları kullanılmamalı, enjeksiyon yeri sık kontrol edilmeli, non-iyonik kontrast 

maddeler tercih edilmelidir. 

  

Anahtar Kelimeler: tomografi, kontrast madde, ekstravazasyon 
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Resim 1 

 
Hastanın sol el iki yönlü direk grafisindeki cilt altı kontrast madde görünümü 
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Resim 2 

 
Hastanın sol ön kol ön-arka grafisinde medial bölgede cilt altı kontrast madde yayılımı 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. Türkiye A il Tıp Ko gresi -6 Eki   Eskişehir    
 

748 

 

[PB-Ş18] 

Alt Gastrointestinal Kanamanın Nadir Bir Nedeni: Aorta-Çekal Fistül 
  

Cüneyt Ayrık1, Göksu Bozdereli1
, Seyran Bozkurt

1, Ataman Köse1
, Engin Kara

2
, Meltem 

Nass Duce
2
 

1Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı, Mersin 
2Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Mersin 

  

GiriĢ: Aortaenterik fistüller (AEF) gastrointestinal kanamanın nadir ancak fatal 
sebeplerindendir. Sekonder AEF‟ler (SAEF) genelde abdominal aortik anevrizma cerrahisinin 
bir komplikasyonu olarak görülür. Ġnsidensi % 0.6-2 dolayındadır. Biz bu yazıda geçirilmiĢ 
aort cerrahisini takiben baygınlık ve hematokezya yakınması ile acil servise baĢvuran ve 
aortaçekal fistül tanısı konulan 78 yaĢındaki erkek hastayı sunuyoruz. 
Olgu: 78 yaĢında erkek hasta halsizlik-baygınlık hissi ve bol miktarda viĢne çürüğü-kırmızı 
renkte dıĢkılama nedeniyle acil servise getirildi. Ġlk vital bulguları; kan basıncı 90/60 mmHg, 
nabız: 110/dakika, solunum sayısı 25/dakika, ateĢ 360C idi. Ġki gün önce epigastrik bölgede 
karın ağrısı tanımlıyor. Fizik muayene bulguları: hasta soluk görünümde, cilt terli-soğuk, 
bağırsak sesleri artmıĢ, rektal muayenede hematokezya. Gastroenteroloji bölümü ile konsulte 
edilen hasta alt gastrointestinal sistem kanaması ön tanısı ile yatırıldı. Laboratuar bulguları: 
WBC:20740 /μL, Hb:8.3 g/dl, PLT:56000/μL, INR:1.1, PT:11,9 sn, Üre:79,26 mg/dl, 
HCO3:16,4 mmol/L, BE:-8 mmol/L. Hastanın geçirilmiĢ aort anevrizma cerrahisi öyküsünün 
olması ve karında mevcut pulsatil kitlesi nedeniyle abdominolpelvik tomografisi planlandı. 
Tomografide infrarenal düzeyde aortik bifurkasyon öncesi sakküler tarzda anevrizmatik 
dilatasyon (10X8cm) ve sağ alt kadranda ince barsak lümeninde hemoraji ile uyumlu 
hiperdens görünüm saptandı. Eksplorasyonda çekum ile komĢu anevrizma kesesi ve çekum 
üzerinde yaklaĢık 2 cm çaplı fistül ağzı gözlendi.  
Sonuç: Abdominal aortik anevrizma AEF‟ü olan tüm olguların yaklaĢık yarısından 
sorumludur. Daha çok aort grefti uygulanan hastalarda cerrahi sonrası 2 hafta -10 yıl arasında 
geliĢebilir. Bizim olgumuzda aortik cerrahiden yaklaĢık 14 yıl sonra görülmüĢtür. AEF‟lerin 
en sık görülen tipi aorta ile dodenumun 3. parçası arasındadır. Bizim olgumuzda anevrizma 
ilginç olarak çekuma fistülüze olmuĢtu. SAEF‟de kanama Ģikayeti ve bulgularının yanı sıra 
karın ağrısı ve sepsis de görülebilir. Hastaların büyük bir kısmında greft enfeksiyonu 
mevcuttur. Kontrastlı CT ve anjiografi seçilecek görüntüleme yöntemleridir. Cerrahi giriĢim 
olmazsa mortalite %100‟e yakındır. Aortik anevrizma hikayesi olan 60 yaĢından büyük 
hastalarda major rektal kanama varlığında AEF‟den Ģüphe edilmelidir. 
  

Anahtar Kelimeler: aort anevrizması, aorta entrik fistül, hematokezya 

 

 
Şekil 1. İnce bağırsak ve kolon ansları içerisinde (ok başları) hemoraji ile uyumlu 
yüksek dansiteli görünüm mevcut 
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Şekil 2. Distal abdominal aortada anevrizmatik genişleme (ok başları), gerçek lümenin 
kontrastla boyandığı, lümenin geri kalan kısmının tromboze olduğu görülüyor. 
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[PB-S19] 

Hamam Otu (zırnık) Alımı ile Ouşan Arsenik zehirlenmesi 
  

Engin Özakın, Nurdan Acar, Arif Alper Çevik, Filiz Baloğlu Kaya 

EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, EskiĢehir 
  

GiriĢ: Hamam otu (zırnık) beyaz renkli kimyasal bir tozdur. Vücutta istenmeyen tüylerin 
giderilmesi için kullanılır. Ġçerdiği AS2S3 (arsenik trisülfat) nedeniyle toksisitesi oldukça 
yüksektir. Hamam otunun özkıyım nedeniyle oral yoldan alımı sonrası acil servisimize 
getirilen olgu sunulmuĢtur.  
Olgu: 34 yaĢında bayan hasta 4-5 saat önce tüy dökücü olarak kullandığı hamam otu tozunu 
özkıyım nedeni ile birkaç paketini su ile karıĢtırarak içmesi sonrası 112 aracılığı ile 
kliniğimize getirildi. GeliĢinde bulantı, kusma, karın ağrısı, ishal ve nefes darlığı mevcuttu. 
Fizik muayenesinde genel durumu orta-kötü, uykuya meyilli, arteryel tansiyon 80/50 mmHg, 

kalp hızı 36/dakika saptandı. EKG‟sinde sinüs bradikardisi, DII, DIII ve aVF‟de belirgin ST 
çökmesi, V2,V3,V4‟ de bifazik T dalgaları mevcuttu. Serum glukoz düzeyi: 257 mg/dl, 
potasyum: 1,9 mmol/L tespit edildi. Hastaya 20mEq/saatten K replasmanı ve %0,9‟luk NaCl 
infüzyonu baĢlandı. Takibinde solunum aresti olan hasta entübe edilerek Anestezi ve 
Reanimasyon bölümüne devredildi. 5 günlük yoğun bakım desteği sonrasında 20 gün 
psikiyatri servisinde takip ve tedavisi yapılarak taburcu edildi.  
Sonuç: Ciddi gastrointestinal Ģikayetler, sıvı ve elektrolit bozukluğu, solunum sıkıntısı, hayatı 
tehdit eden aritmi ile baĢvuran, bitkisel ya da kimyasal madde kullanımı olan tüm hastalarda 
akut arsenik zehirlenmesi akla getirilmelidir. 

  

Anahtar Kelimeler: Hamam otu, Arsenik, Zehirlenme, Acil Servis 
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[PB-Ş19] 

Kendine Enjeksiyon Yapma Sonucunda Gelişen Derin Ven Trombozu 

  

Mustafa Yılmaz1
, Fatih Nazmi Yaman

1, Mustafa ġahan2
 

1Necip Fazıl ġehir Hastanesi Acil Servisi KahramanmaraĢ 
2Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilimdalı Hatay 

  

GiriĢ: Madde bağımlılığı olan Ģahıslar enjeksiyonlarını genellikle kendi kendilerine ve 
hijyenik olmayan koĢullarda yapmaktadır. Bu durum genellikle bulaĢıcı hastalıklara 
yakalanma riski oluĢturduğu bilinen bir gerçektir. Bunun yanında teknik yetersizlikten dolayı 
bazı komplikasyonların görülmesi kaçınılmazdır. 
Olgu: on dokuz yaĢında ve madde bağımlısı olduğu öğrenilen hastanın iki gün önce sağ 
popliteal bölgeden kendi kendine enjeksiyon yaptığı ve sonrasında sağ bacağında ağrı ve 
ĢiĢme olması üzerine acil servise baĢvuran ve yapılan sağ alt ekstremite arter ve venöz renkli 
dopler ultrasounda sağ alt ekstremite de derin venöz tromboz olduğu tespit edildi.  
Sonuç: Madde bağımlısı olan hastaların kendi kendilerine enjeksiyon yapmaları ve ortak 
enjektör kullanımına bağlı olarak bullaĢıcı hastalık riskleri olduğu gibi özel yteknik gerektiren 
giriĢimsel iĢlemleri kendi kendilerine yapma çabaları sonucunda iĢlemlere bağlı 
komplikasyonlarında geliĢebileceği göz ardı edilmemeli olgular dikkatli değerlendirilmelidir. 
  

Anahtar Kelimeler: Derin ven trombozu, Kendi kendine enjeksiyon, Madde bağımlılığı 
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[PB-S20] 

Bal ve çörek otuna bağlı bradikardi: Olgu sunumu 

  

Alp ġener1, Zeynep Saral Öztürk1, Havva ġahin Kavaklı2, Gülhan Kurtoğlu Çelik1, Gül 
Pamukçu Günaydın1, Selçuk CoĢkun1

 
1Ankara Atatürk Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Ankara 
2Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Ankara 

  

GĠRĠġ: Nigella sativa (çörek otu) Türkiye‟nin hemen hemen tüm bölgelerinde ve dünyanın 
birçok bölgesinde yetiĢen ince yapraklı, yaklaĢık 40 cm boylarında otsu bir tarla bitkisidir. 
Çörekotu diye kullandığımız küçük siyah tanecikler; bu bitkinin dallarında yetiĢen kapsül 
içindeki tohumudur. Nigella sativa‟nın farmakolojik etkileri hakkındaki deneysel çalıĢmalar 
doza bağımlı olarak arteryel kan basıncını düĢürdüğünü ve bradikardiyi indüklediğini 
göstermiĢtir. Biz burada bal ile birlikte bir avuç çörek otu alımı sonrası bradikardi ve 
hipotansiyonla baĢvuran bir olguyu sunmak istedik. 
Olgu: 56 yaĢında erkek hasta, acil servise bir kaĢık bal ile birlikte bir avuç çörek otu yeme 
sonrası baĢ dönmesi, halsizlik, bulantı Ģikayetleri ile baĢvurdu. yediği balın menĢei hakkında 
kesin bilgi yoktu. Hastanın hikayesinde hipertansiyonu olduğu ve bu nedenle perindopril-
amlodipin kombinasyonu olan bir ilacı rutin kullandığı öğrenildi. Hastanın fizik 
muayenesinde patolojik olarak hipotansiyon (KB:70/40mmHg) ve bradikardi (Nb:44/dk) 

saptandı. Diğer sistem muayene bulgularının normal olduğu görüldü. Çekilen EKG'sinde 
sinüs bradikardisi dıĢında patoloji yoktu. Yapılan tetkiklerinde kardiyak enzimler normal 
sınırlarda geldi. Hastanın diğer laboratuvar bulguları normaldi. Yapılan 1 mg atropin ve sıvı 
resusitasyonu sonrası kan basıncı 110/80mmHg, kalp hızı 65/dk olan hasta, enzim takiplerinin 
normal gelmesi üzerine önerilerle taburcu edildi. 
Sonuç: Bu vakada bradikardi ve hipotansiyonun nedeninin bal mı çörek otu mu olduğu net 
değildir. Ancak her iki etkenin oluĢturduğu tabloların tedavisi farklılık arzetmemektedir. Bu 
Ģekilde baĢ dönmesi, senkop, gastrointestinal sisteme ait semptom ve bulgularla baĢvuran, 
kardiyovasküler hastalık öyküsü olmayan hastalarda, semptomatik bradiaritmiler veya 
hipotansiyon tesbit edildiğinde, etiyolojide bal ve çörek otu gibi atipik zehirlenmelerin 
olabileceği ihtimali de göz önünde bulundurulmalı ve öykü ona göre derinleĢtirilmelidir. 
  

Anahtar Kelimeler: Çörek otu, bal, bradikardi, hipotansiyon 
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Çörek otu 

 
 

 

Nigella sativa 
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[PB-Ş20] 

Blow Out Kırığı 
  

Ramazan Güven, Faruk Güngör, Ġnan Beydilli, Kamil Can Akyol, Asım Arı, Ġbrahim Halil 
Toksul, Vedat Kırpat 
Antalya Eğitim Ve AraĢtırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği, Antalya 

  

GiriĢ: Blow out kırıkları izole orbita taban kırıklarıdır. Genellikle trafik kazası, spor kazası ve 
kiĢisel tartıĢmalar gibi yüz bölgesine gelen künt travmalar sonucu görülmektedir. ArtmıĢ göz 
içi basınç sonucu orbita kemik duvarı kırılır ve orbita içeriği maksiller sinüs içerisine herniye 
olur. 

Olgu: 7 yaĢında erkek hasta hastanemiz acil servisine motosiklet kazası sonucu baĢvurdu. 
Motosikletin arka koltuğunda oturan hastanın göz muayenesinde sağ orbita çevresinde ekimoz 
mevcut olup göz hareketlerinde ise aĢağı kısıtlılık bulunmaktaydı. Diğer sistemik 
muayenesinde pozitif bir bulgu yoktu. Hastaya beyin ve orbital BT çekildi. BT‟de orbita alt 
duvarının kırıldığı ve orbita içeriğinin maksiler sinüse doğru yayıldığı görüldü. Blowout kırığı 
olduğu tespit edilen hasta operasyon amacıyla yatırıldı.  
Sonuç: Acil servise künt orbita travması ile baĢvuran hastalarda göz muayenesi öncelikle 
değerlendirilmesi gereken organdır. Blow out kırığı sonucu baĢta inferior rectus kası ve diğer 
ekstraoküler kasların zedelenebileceği göz önünde bulundurularak göz hareketleri muayenesi 
eksiksiz bir Ģekilde yapılmalıdır. 
  

Anahtar Kelimeler: blow out, çocuk, kırık 

 

 
blow-out kırığı 

 
BT’de orbita alt duvarının kırıldığı ve orbita içeriğinin maksiller sinüse doğru yayıldığı 
görülüyor. 
 



 

9. Türkiye A il Tıp Ko gresi -6 Eki   Eskişehir    
 

756 

 

[PB-S21] 

Maisonneuve Fraktürü 

  

Turgay Yılmaz Kılıç, Mustafa Hayran, Ersin Aksay, Didem Yılmaz Sönmez, Murat YeĢilaras 

Ġzmir Tepecik EAH 

  

GiriĢ: Maisonneuve kırığı, proksimal fibula kırığı ile birlikte iç malleol kırığı ya da deltoid 
bağ yaralanmasının birlikte görülmesidir. Ayak bileği abdüksiyon ve dıĢ rotasyondayken 

oluĢan travma neticesinde meydana gelir. Mediyal ayak bileği ağrısına ek olarak hastalarda 
proksimal fibuler ağrı da vardır. Anstabil ayak bileği yaralanmasıdır. Bu kırığın önemi 
yaralanmanın kolaylıkla gözden kaçabilmesidir. 
Olgu: Otuziki yaĢında erkek hasta acil servise bir gün önce halısahada maç yaparken ayak 
bileği burkulması sonrasında baĢlayan ayak bilek ve diz ağrısının geçmemesi nedeni ile 
baĢvurdu. Hastanın yapılan fizik muayenesinde sağ ayak bileği ödemli, lateral malleol 
çevresinde hassasiyet ve ekimoz ile fibula proksimalinde hassiyet saptandı. Nörovasküler 
muayenesinde patolojik bulgu saptanmadı. Hastanın travmasına yönelik çekilen direkt 
grafisinde fibula proksimalinde oblik fraktür hattı saptandı (Resim 1 ve 2). Hasta ortopedi 
kliniği tarafından maisonneuve kırığı tanısı ile operasyon amaçlı yatırıldı. Operasyonun 
dördüncü gününde poliklinikten takip edilmek üzere taburcu edildi.  
Sonuç: Ayak bileği travmalarında mutlaka proksimal fibulada bir patoloji olup olmadığına 
bakılmalıdır.Ayak bileği yaralanması nedeni ile gelen bir hastada diz muayenesi yapılmadıkça 
doğru tanı koyabilmek zordur. 
  

Anahtar Kelimeler: Maisonneuve kırığı, ayak bilek travması, diz muayenesi 
 

 
Resim 1 
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Resim 2 
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[PB-Ş21] 

Annelerin Az Bilinen Sık Sorunu: Postpartum Psikoz 

  

Tolga Öz1, Teoman ErĢen1, Gülhan Kurtoğlu Çelik1, Gül Pamukçu Günaydın1, Havva ġahin 
Kavaklı2, Mahmut Murat Dellül1

 
1Atatürk Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Ankara 
2Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Acil Tıp A.D 

  

GiriĢ:  
Postpartum psikoz, sıklıkla bebeğin doğumundan sonraki ilk 1-4 haftada görülür. Yapılan 
araĢtırmalar göstermiĢtir ki, vakalar çoğunlukla bipolar bozukluk, depresyon ve obsesif 
kompulsif bozukluğa bağlı anksiyete ve duygudurum bozukluklarıyla karĢımıza 
çıkmaktadırlar. Tablonun bu dönemde artıĢ göstermesi doğum sonrası değiĢen hormonal 
denge bozukluğu ile açıklanmaktadır. Hastalarda sıklıkla kognitif kabiliyetlerinde bozulma, 
konfüzyon, anksiyete, mevcut durumlarını yadsıma ve kabul etmeme söz konusudur. 

Postpartum psikoz hastalarında DSM IV tanı kriterlerine ek olarak konfüzyon daha sık 
görülmektedir. Annenin bu durumu bebeği kabul etmeme, beslenmesini aksatmaya neden 
olmakta bu da ailenin tüm fertlerini etkilemektedir. 
Olgu:  

15 gün önce ilk doğumunu yapan 22 yaĢında bayan hasta sebepsiz yere birilerinin kendisini 
takip ettiği duygusu, sürekli ölüm endiĢesi olduğunu anlattı. Önceden bilinen psikiyatrik 
rahatsızlığının olmadığı, gebeliğin istenen gebelik olduğu öğrenildi. Yakınları hastanın 
çocuğu ile ilgilenmediğini, beslenmesini aksattığını belirttiler. ÖzgeçmiĢinde demir eksikliği 
anemisi dıĢında özellik yoktu. Nörolojik ve sistemik fizik muayenesinde ek sorun tespit 
edilmedi. Laboratuarında Hb:10,2 gr/dl, MCV:79. Psikiyatri bölümüne konsulte edilen 

hastada anksiyete bozukluğu düĢünülerek lorazepam 1mg p.o verildi. Ġzleminde anksiyetesi 
azalan hasta ve yakınları postpartum psikoz hakkında bilgilendirilerek poliklinik kontrolüne 
gelmek üzere taburcu edildi. 
Sonuç:  
Psikoz, postpartum kadınlarda %79 kadar sık görülen, ancak hasta ve yakınları tarafından 
çoğu zaman farkedilmediği için zor tanı alan bir hastalıktır. Hastaların çoğu bipolar bozukluk, 
%15‟i depresyon ve %2,3 kadarı da obsesif kompulsif bozukluk tanısı almaktadır. Tedavisi 
hastalığın Ģiddetine göre hospitalizasyon gerektirebilmektedir. Psikiyatristler tarafından yeni 
araĢtırılmaya baĢlanan, ihmal edilemeyecek kadar maddi ve manevi etkileri olan bir konudur. 
Medikal tedavisi standart protokollerden çok farklı değildir; ancak bu hastalar yakından takip 
edilmeli, mutlaka psikolojik destek almalıdırlar. Biz bu vakayı sunarak toplumun sık görülen 
ancak az bilinen bir hastalığına yönelik acil servis çalıĢanlarının dikkatini çekmek istedik. 
  

Anahtar Kelimeler: gebelik, postpartum, psikoz 
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[PB-S22] 

Komplet rektal prolapsus olgu sunumu 

  

Gül Pamukçu Günaydın1
, Ramazan Avcu

1
, Muhammed Atmaca

1, Havva ġahin Kavaklı2
, 

Teoman ErĢen1, Güllü Haydar Ercan1
 

1Ankara Atatürk Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Ankara 
2Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Ankara 

  

Giriş: Rektal prolapsus rektumun anal kanaldan dıĢarı sarkmasıdır. Komplet rektal prolapsus 
daha çok bebekler ve yaĢlılarda görülür, en sık da yaĢlı kadınları etkiler ve genelde kronik 
kabızlıkla iliĢkilidir. 3 tipi mevcuttur; sadece rektal mukozanın dıĢarı çıktığı tipi, rektumun 
bütün katlarının dıĢarı çıktığı komplet tipi ve üst rektumun alt rektumun içinden 
intususepsiyonu ile olan inkomplet tipi. Bu yazıda acil servise komplet rektal prolapsus ile 
baĢvuran orta yaĢlı erkek olgu sunuldu.  
Olgu: 41 yaĢında erkek hasta acil servise defekasyon amaçlı ıkınma sonrası rektumda ĢiĢlik, 
ağrı ve rektumdan dıĢarı çıkan kitle Ģikayeti ile baĢvurdu. Kanama tariflemiyordu. Aynı 
Ģikayetler yaklaĢık bir yıl kadar önce baĢka bir merkeze baĢvurduğunu bu merkezde elle 
redüksiyon yapıldıktan sonra kolonoskopi ile kontrol önerildiğini ancak iĢi sebebi ile kontrole 
gelecek fırsat bulamadığını ifade etti. Vital bulguları; ateĢ 36.7, kan basıncı 130/ 65, nabız 
hızı 85 idi. ÖzgeçmiĢinde herhangi bir hastalığı, kullandığı bir ilaç, geçirilmiĢ operasyon 
yoktu, hastanın mesleği uzun yol otobüs sürücülüğü idi. Fizik muayenesinde anüsten 
rektumun kırmızı, mukoza ile kaplı bir kitle Ģeklinde dıĢarı sarktığı ve üzerinde komplet 
prolapsus ile uyumlu konsantrik katlantıların olduğu gözlendi. (Resim1 ve 2) Hastaya bu 
bulgularla komplet rektal prolapsus tanısı konularak genel cerrahi bölümüne konsülte edildi. 
Acil serviste sedasyon analjezi ile manuel redüksiyon denendi, baĢarılı olmadı ve bunun 
üzerine hasta redüksiyon amaçlı operasyona alındı.  
Sonuç: Komplet rektal prolapsus erken tanı konulduğunda acil serviste elle redüksiyon 
denenebilir. Süre ilerledikçe rektal duvarlarda geliĢen ödem venöz dolaĢım bozukluğu, rektal 
strangülasyon ve iskemiye sebep olabilir, ödem redüksiyonu güçleĢtirebilir. Acil serviste 
yapılan redüksiyon sonrası dijital muayene yapılmalı ve hasta kolonoskopi için mutlaka 
yönlendirilmelidir. 
  

Anahtar Kelimeler: acil tedavi, rektal hastalık, rektal prolapsus 

 

 



 

9. Türkiye A il Tıp Ko gresi -6 Eki   Eskişehir    
 

760 

 

Resim 1 

 
Komplet Rektal Prolapsus 
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Resim 2. 

 
Komplet Rektal Prolapsus 
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[PB-Ş22] 

Amlodipinin Tetiklediği Uvula Ödemi: Vaka Sunumu 

  

Ferhat Ġçme, Sevcan Levent, Havva ġahin Kavaklı, Gülhan Kurtoğlu Çelik, Gül Pamukçu 
Günaydın, Selçuk CoĢkun 

Atatürk Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Acil Servis, Ankara 

  

GiriĢ: Uvula ödemi, travma, radyoterapi, alerjenler, ilaç reaksiyonları, enfeksiyonlar ve 
herediter anjioödem gibi bir çok nedene bağlı olarak ortaya çıkabilir ve üst solunum yolu 
tıkanıklığının nadir fakat ölümcül olabilecek bir sebebidir. Bu yazıda amlodipin kullanımına 
bağlı nadir olarak geliĢen uvula ödemini sunmayı amaçladık. 
Olgu: Kırk dokuz yaĢında erkek hasta boğazda ĢiĢlik hissi ve solunum sıkıntısı nedeniyle acil 
servise baĢvurdu. Hastanın fizik bakısında genel durumu iyi, Ģuuru açık, tansiyon 
arteriyal:140/95 mm/Hg, nabız:92 vuru/dakika, vücut ısısı:36.50C, saturasyon: %97, uvula 
ödemli ve kızarık görünümdeydi (Resim 1). Diğer fizik bakı bulguları normaldi. Hastanın 
öyküsünde diyabet ve hipertansiyon hastalığının olduğu ve 2 gün önce kullandığı tansiyon 
ilaçları kesilerek amlodipin 10 mg baĢlandığı öğrenildi. Daha önce herhangi bir alerjik 
reaksiyon öyküsü yoktu. Hastaya tek doz 1/10000‟lik 0.1 mg adrenalin 5 dakikada IV olarak 
yapıldı. Daha sonra tedaviye 80 mg metil prednisolon ve 40 mg difenhidramin eklendi. Ġkinci 
saatte uvula ödemi azalan hasta takiplerinin 8. saatinde önerilerle taburcu edildi. 
Sonuç: Uvula ödemi gibi hayati tehlike yaratabilecek alerjik reaksiyonlarda alerjenin tespit 
edilmesi olayın tekrarlama riskini azaltmak için çok önemlidir. Bu yüzden bu tür hastalarda 
tüm sebepler gözden geçirilmeli amlodipin gibi nadir sebeplerde göz ardı edilmemelidir. 
  

Anahtar Kelimeler: Uvula ödemi, Amlodipin, Allerji 
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Resim 1. Uvula ödemi 
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[PB-T01] 

Epileptik Nöbetle Gelen Fahr Sendromu 

  

Fatih Tanrıverdi1, Gülhan Kurtoğlu Çelik2, Gül Pamukçu Günaydın2, Havva ġahin Kavaklı2
 

1KahramanmaraĢ Necip Fazıl ġehir Hastanesi,Acil Servis,KahramanmaraĢ 
2Ankara Atatürk Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Acil servis, Ankara 

  

GiriĢ:  
Fahr sendromu serebellum, talamus ve bazal ganglionlarda kalsiyum ve fosfor metabolizma 

bozukluğu sonucu oluĢan kalsinozisle seyreden nörodejeneratif bozukluklarla karakterize, 
beyin tomografisi (BT) ile kalsiyum ve çeĢitli minerallerin birikiminin gösterilebileceği nadir 
görülen bir hastalıktır. Fahr sendromu klinik olarak genellikle beceriksizlik, kolay yorulma, 
dengesiz yürüme, yavaĢ veya konuĢma bozukluğu, yutma güçlüğü, epileptik nöbet, istemsiz 
hareketler, ya da kas krampları, olarak baĢlamakla beraber psikoz, demans, kiĢilik 
değiĢiklikleri gibi nöropsikiyatrik semptomlar da verebilir. Fahr sendromunun birlikte 
görüldüğü patolojiler dört grup altında toplanır. Birinci grubu, kalsiyum metabolizma 
degisiklikleri, hipoparatiroidizm, psödohipoparatiroidizm, bazen de hiperparatiroidizm 

oluĢturur. Ġkinci grup konjenital dejeneratif geliĢim anomalilerini, üçüncü grup sistemik 
hastalıklar ve geçirilen enflamatuvar olayları kapsar. Dördüncü grup ise toksik ve anoksik 
etkilenmelere ikincil olarak gelir. Bizim olgumuzda uzun süre önce geçirdiği total 
tiroidektomi operasyonunda paratiroid bezlerinin alınması sonrası geliĢen hipoparatiroidinin 
bazal ganglionlarda oluĢan kalsifikasyonların sebebi olabileceği düĢünülmüĢtür. 
Olgu:  

On yıl önce nodüler guatr nedeniyle total tiroidektomi öyküsü olan 34 yaĢında erkek 112 
tarafından epileptik nöbet geçirmesi nedeni ile getirildi. Tansiyon arterial:140/70 mmHg, 
ateĢ:36.7, nabız:80/dk idi. L-tiroksin 100μg/gün, kalsiyum asetat 500 mg kullanması gereken 
hastanın uzun süredir ilaçlarını almadığı öğrenildi. Fizik muayenesinde ellerinde kasılma ve 
suprasternal bölgede olan operasyon skarı dıĢında patolojik bulgu yoktu. Nöropsikiyatrik 
semptomları olmayan hastanın yapılan tetkiklerinde kalsiyum 5.8 mg/dl (8.2-10.6 mg/dl), 

fosfor 6.9 mg/dl (2.7-4.5 mg/dl), parathormon:5 pg/ml (12-72 pg/ml), TSH 18.55 ulU/ml 

(0.27-4.2 ulu/ml), sT4 0,96 ng/ml (0.93-1.7 ng/ml) olarak saptandı. Hastanın çekilen kranial 
tomografisinde bilateral kaudat nükleus, globus pallidus, talamus ve serebellar hemisferlerde 

hiperdens görünümler izlendi. EEG si nöroloji tarafından normal olarak değerlendirildi. Olgu 
öykü, laboratuvar, klinik ve radyolojik bulgular doğrultusunda iatrojenik hipoparatiroidiye 
bağlı Fahr sendromu olarak değerlendirildi. Verilen kalsitriol ve kalsiyum replasmanı ile 
klinik bulguları düzelen hasta poliklinik kontrolüne gelmek üzere taburcu edildi. 
Sonuç:  
Özellikle akut nöropsikiyatrik bozukluklar geliĢen, altta kalsiyum metabolizma 

bozukluğu olanlarda, tanımlanamayan nörolojik semptomların varlığında Fahr sendromu 
ayırıcı tanıda akılda tutulmalıdır. 
  

Anahtar Kelimeler: Fahr Sendromu, Epileptik Nöbet, Ġatrojenik hipoparatiroidi 
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Fahr Sendromu 1 
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Fahr Sendromu 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. Türkiye A il Tıp Ko gresi -6 Eki   Eskişehir    
 

767 

 

[PB-T02] 

Türkiye'nin doğusunda cilt şarbonu vakaları:3 Olgu sunumu 

  

Sevdegül KaradaĢ1
, Hayriye Gönüllü1, Mehmet ReĢat Ceylan2

, Fatih Esmer
2
 

1Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Acil Tıp AD, Van 
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları AD, Van 

  

GiriĢ: Cilt, solunum ve gastrointestinal sistem olmak üzere üç önemli klinik formu bulunan 
Ģarbon Bacillus anthracis'in neden olduğu zoonotik bir enfeksiyondur. Cilt Ģarbonu ülkemizde 
denetimsiz hayvancılığın yaygın olduğu doğu ile güneydoğu bölgesinde endemik olup, uygun 
antimikrobiyal tedavi ile düzelebilmektedir. Bu yazıda hastanemiz acil servisine 1 hafta içinde 
baĢvuran ve cilt Ģarbonu tanısı alan 3 olgu sunuldu. 
Olgu:  

Olgu 1: 31 yaĢında 20 haftalık gebeliği olan bayan hasta evde et doğradıktan birkaç gün sonra 
sol el 1. parmak proksimal phalanksta kaĢıntılı sivilce Ģeklinde baĢlayan ve sonrasında etrafı 
siyahlaĢan lezyonla baĢvurdu (Resim 1-2). Diğer vital bulguları ve sistem muayenesi doğaldı. 
Seftriakson tedavisi verilen hasta Ģifa ile taburcu edildi. 
Olgu 2: 21 yaĢında erkek hasta sol el bileğinin arka dıĢ ve ön medial kısmında kaĢıntılı 
lezyonla baĢvurdu. Lezyonları yaklaĢık 2*1 cm boyutta ortası siyah renkte büllöz ve 
endurasyonlu olup diğer sistem muayeneleri olağandı (Resim 1-2). Hastanın mesleği hayvan 
bakıcılığı idi. Kutanöz Ģarbon tanısı ile yatırılan hasta intramuskuler prokain penisilin G 
tedavisi ile düzeldi. 
Olgu 3: 40 yaĢında erkek hasta sol kol üzerinde 3 adet etrafı hiperemik, büllöz siyah ve 
kabuklu yara nedeniyle baĢvurdu (Resim 3). Hastanın mesleği kasaplık olup, bilinen bir 

hastalığı yoktu. Diğer sistem muayeneleri ve vital bulguları normaldi. Ġntramuskuler prokain 
penisilin G tedavisi verilen hasta 7. Günde taburcu edildi. 
 

Sonuç: Türkiye de ve dünyada Ģarbon vakalarının görülme sıklığının azalmasına rağmen 
bölgemizde aynı hafta içinde 3 cilt Ģarbonu vakasının görülmesi hayvanların denetimlerinin 
yeterince yapılmadığını düĢündürmektedir. Hastalığın sık görüldüğü ve hayvan sürülerinin 
aĢılanma seviyelerinin düĢük olduğu ülkemizde, hayvanların mutlaka aĢılanması, hastalıktan 
ölen hayvanların derisinin yüzülmemesi, ölen hasta hayvanın olduğu gibi derin çukurlara 
bırakıldıktan sonra üzerine sönmemiĢ kireç dökülerek kapatılması ve üzerine su dökülmesi 
gerektiği konusunda kırsal kesimde yaĢayan ve özellikle hayvancılıkla uğraĢan kimseler 
eğitilmelidir. 
  

Anahtar Kelimeler: cilt Ģarbonu, acil servis, bacillus anthracis 
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Resim 1-2 
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Resim 3 
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[PB-T03] 

Özefagusta Gıda Artığı Şüphesi 
  

Mustafa KeĢaplı, Ali Vefa Sayraç, Mehmet Nuri Bozdemir, Ramazan Güven, Ġbrahim Halil 

Toksul, Kamil Can Akyol, Vedat Kırpat 
Antalya Eğitim Ve AraĢtırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği, Antalya 

  

GiriĢ: Özefagus yabancı cisimleri acil tanı ve tedaviyi gerektiren çocukluk çağının önemli bir 
problemidir. Çocuklarda, ellerine geçen Ģeyleri ağza götürme eylemi, çiğneme 
fonksiyonlarının yeterince geliĢmemiĢ olması ve yutamayacakları büyüklükteki 
maddeleri ağızlarına almaları gastrointestinal yabancı cisimlerin önemli nedenlerindendir. 
 

Olgu: 5 yaĢında erkek bir hasta ailesi tarafından yabancı cisim yutulması Ģüphesi ile getirildi. 
Hastada hipersalivasyon mevcuttu. Diğer muayene bulgularında pozitif bir bulgu yoktu. 
Çekilen servikal 2 yönlü direk grafide hava seviyesinin olduğu görüldü. Özefagusun 1. 
darlığının altında olduğunu düĢündüğümüz yabancı cismi, entübasyon tüpünü özefagusa 
göndererek mideye itmeye çalıĢtık. Entübasyon tüpü geri çekildiğinde gıda artığının 
beraberinde geldiği görüldü. Gözlem altına alınan hastanın hipersalivasyon Ģikayetleri 
gerilemiĢ ve hava seviyesi ortadan kalkmıĢtı.  
Sonuç: Özefagus yabancı cisimleri yutan hastalarda görülen en sık yakınmalar; 
hipersalivasyon, bulantı-kusma ve disfajidir. Bu Ģikayetlerle gelen hastalardan özefagus 
yabancı cisim varlığı Ģüphelenilmelidir. 
  

Anahtar Kelimeler: gıda artığı, özefagus, yutma 
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hipersalivasyon 

 
ağız çevresinde hipersalivasyon 
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lateral grafide hava seviyesi 

 
direk servikal lateral grafide hava seviyesinin olduğu görülüyor 
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[PB-T04] 

Acil serviste kompartman sendromuna ilerleyebilecek bir durum: Kontrast madde 

ekstravazasyonu 

  

Erden Erol Ünlüer, Arif Karagöz, Fatih Esad Topal, Ġbrahim Çaltekin, Pınar YeĢim Akyol 
Ġzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve AraĢtırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği, 
Ġzmir 
  

GiriĢ: Ekstravazasyon, kontrast madde damar içi uygulamasının bilinen bir 
komplikasyonudur. Otomatik enjektör kullanılması durumunda bilgisayarlı tomografi (BT) 
çekimlerinde ekstravazasyon insidansı %0.25 ile %9 arasında değiĢmektedir. Çoğu 
ekstravazasyon olgusunda damar dıĢına çıkan kontrast madde miktarı azdır, bulgular hafif 
ödem ve eritemle sınırlıdır ve hızla düzelir. Eğer fazla miktarda kontrast madde damar dıĢına 
çıkarsa, yaygın doku ve cilt nekrozu geliĢebilir.  
Olgu: Kronik alkol kullanımına bağlı karaciğer sirozu ve kronik pankreatit nedeni ile takip 

edilmekte olan 49 yaĢındaki erkek hastaya kontrastlı batın BT tetkiki planlanmıĢtı. Sağ el 
sırtından açılan damar yolundan otomatik enjektör yardımı ile yaklaĢık 60 ml. kontrast madde 
(Omnipaque®, GE Healthcare, ABD) damar dıĢına çıkması nedeni ile radyoloji 

departmanından acil servise yönlendirilmiĢti. Muayenede, sağ elde ödem, kızarıklık ve bül 
formasyonu mevcuttu (Resim 1). Hasta sağ el parmaklarını aktif olarak hareket ettiremiyordu 
ve Ģiddetli ağrı tarifliyordu. Elde büyük ölçüde his kaybı mevcuttu. Grafide damar dıĢı 
boĢluğa ciddi miktarda kontrast madde çıktığı izlenebiliyordu (Resim 2). Hasta, Plastik 
Cerrahi kliniğine konsulte edildi. Kompartman basıncı 11 mmHg ölçüldü. Acil serviste buz 
uygulaması ve elevasyona zaten baĢlanmıĢ olan hasta plastik cerrahi kliniğine yatırıldı ve 
konservatif tedavi ile izleme alındı. Hasta 4 gün sonra Ģifa ile taburcu edildi. 
Sonuç: Kompartman sendromu, sınırlı bir boĢluktaki yumuĢak dokularda basınç artıĢı nedeni 
ile dolaĢımın ve fonksiyonların bozulduğu semptomlar kompleksidir. Elde geliĢen 
kompartman sendromunun en sık nedenleri kırıklar, travmalar ve yanıklardır. Kontrast 
ekstravazasyonuna bağlı kompartman sendromu daha önce rapor edilmiĢtir. Damar dıĢına 
çıkan madde miktarı genellikle azdır ve konservatif önlemlerle düzelir. Otomatik enjektör 
kullanılan durumlarda damar dıĢına çıkan madde miktarı genellikle daha fazla olmaktadır ve 
buna bağlı olarak kompartman sendromu geliĢme riski artar. Hastaların tam bir anamnezinin 
alınıp muayenesinin yapılması, bulguların dökümante edilmesi ve sı aralıklarla muayenenin 
tekrarlanması çok önemlidir. Acil servise kontrastlı radyografik tetkikler esnasında enjeksiyon 
bölgesinde geliĢen ödem ile baĢvuran hastalarda kompartman sendromu olasılığı her zaman 
akılda tutulmalıdır. 
  

Anahtar Kelimeler: kompartman sendromu, kontrast madde, intravenöz enjeksiyon, acil 
servis 
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resim 1 

 
Sağ elde ödem, kızarıklık ve bül formasyonu 

 

 

Resim 2 

 
sağ el grafisinde yaygın radyoopak madde görünümü 
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[PB-T05] 

Gürültülü Bir Tablo; Deli Bal Zehirlenmesi 

  

Aslı Yasemen SavaĢ, Serhat Karaman, Murat Ayan, Fatih ġahin, NurĢah BaĢol 
GaziosmanpaĢa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Tokat 
  

GiriĢ: Deli bal zehirlenmesi grayanotoksin içeren çiçek ve yapraklarının polen ve 
nektarlarından üretilmiĢ balın tüketilmesi sonucu görülebilen bir klinik durumdur. 
Zehirlenmeye sebep olan grayanotoksin, Rhododendron familyasının çok az türünde 
mevcuttur. Türkiye‟de Doğu Karadeniz‟in dağlık kesiminde bulunan Rhododendron ponticum 
ve Rhododendron flavum türleri bu toksini ihtiva eder. Zehirlenmeye ait bulgu ve semptomlar 
grayanotoksinin hücre membranındaki Na kanallarını bloke etmesine ve periferik vagal 
tonusu artırmasına bağlı olarak ortaya çıkar. Sıklıkla ishal, bulantı, kusma, gibi 
gastrointestinal sisteme ait semptomlara neden olur. Ayrıca yaĢamsal tehlike oluĢturabilecek 
ciddi bradiaritmiler, hipotansiyon ve santral sinir sistemi bulguları da gözlenebilir.  
 

Olgu: 60 yaĢında erkek hasta acil servise yaklaĢık 1 saat önce baĢlayan baĢ dönmesi ve 
halsizlik Ģikayetleriyle baĢvurdu. Hastanın ilk değerlendirmesinde bilinci açık, genel durumu 
iyi, TA: 90/50mm/Hg, nabız:56/dk, ateĢ:36,6 Co idi. Diğer sistem muayenelerinde özellik 
yoktu. Elektrokardiyografisinde (EKG) sinüsal bradikardi ve prekordial derivasyonlarda 

bifazik t izlendi. Hastanın anemnezi derinleĢtirildiğinde Ģikayetleri baĢlamadan yaklaĢık 1 saat 
önce 2 kaĢık bal yediği öğrenildi. Öz geçmiĢinde hipertansiyon dıĢında herhangi bir hastalığı 
ve antihipertansif dıĢında sürekli kullandığı bir ilacı olmadığı öğrenildi. Tam kan sayımı ve 
biyokimyasal tetkiklerinde özellik yoktu. Hasta monitörize gözleme alındı, iv 500cc %0,9 
NaCl bolus olarak baĢlandı. Takibinde kalp hızının 40/dk olması üzerine hastaya iv 1 mg 
atropin sülfat uygulandı. Kalp hızı 67/dk'ya yükselen hastanın vital bulguları normale döndü. 
Gözlemde yapılan takiplerinin yaklaĢık 24. saatinde, vital bulguları normal olan ve EKG 
bulguları normal seyreden hasta taburcu edildi. 
 

Sonuç: Semptomatik bradikardisi, hipotansiyonu olan, ayrıca baĢ dönmesi, senkop, 
gastrointestinal sisteme ait semptom ve bulgularla acil baĢvurularında etiyolojide deli bal 
zehirlenmesi olabileceği ihtimali düĢünülmeli ve bu açıdan Ģüpheci olunmalıdır. 
  

Anahtar Kelimeler: Deli bal, bradikardi, zehirlenme 
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[PB-T06] 

Nonspesifik semptomla acil servise başvuran brugada sendromu olgusu 

  

Zeynep Karakaya, Erden Erol Ünlüer, GülĢen Barlas, Pınar YeĢim Akyol, Fatih Esad Topal, 

Arif Karagöz 

Ġzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve AraĢtırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği, 
Ġzmir 
  

GiriĢ: Brugada sendromu yapısal kalp hastalığı bulunmayan hastalarda klinik olarak senkop 
ve ani ölümle seyredebilen ve sağ dal bloğu ile birlikte V1-3 derivasyonlarda ST segment 

yükselmesi biçiminde tipik EKG özellikleri gösteren bir sendromdur. Ġlk kez 1992 yılında 
Burugada kardeĢler tarafından ani ölümle oluĢan bir tablo olarak tanımlanmıĢtır. Bütün ani 
ölümlerin yaklaĢık olarak % 4-12‟sini oluĢturmaktadır. Semptomlar ve ani kardiyak ölüm, 
polimorfik ventriküler taĢikardi ve ventriküler fibrilasyonla iliĢkilidir. 
Olgu: 48 yaĢında erkek hasta ani baĢlayan halsizlik, fenalık hissi, bel ağrısı Ģikayetleri ile acil 
servise baĢvurdu. Hastanın bilinen lumbar disk hernisi dıĢında hastalığı yok. Aile öyküsünde 
özellik yok. Fizik muayenesinde kan basıncı 130/90 mmHg, nabzı 86/dk ve ritmikti. Bacak 
germe testi pozitif olarak saptandı. Diğer sistem muayeneleri doğaldı. Hastanın hemogram, 
kan biyokimyası ve göğüs radyografisi normal idi. Hastamızın elektrokardiyografisinde 
inkomplet sağ dal bloğu, V1 derivasyonunda çadır tipi, 2 mm‟den fazla ST segment 
elevasyonu olan tip1 EKG bulgusu mevcuttu(Resim 1). Ön tanı olarak brugada sendromu 
düĢünüldü. Hasta elektrofizyolojik çalıĢma yapılmak üzere kardiyoloji polikliniğine 
yönlendirildi. 
Sonuç: Brugada sendromu, yapısal olarak normal kalplerde sağ dal bloku ve sağ prekordiyal 
derivasyonlarda ST segment elevasyonu, senkop ve ani kardiyak ölümle karakterize bir 
sendromdur. Brugada Sendromunun tanısı güçtür ve bu durum yüksek hayati risk 
taĢımaktadır. Acil servise EKG‟de V1-V3 derivasyonlarında ST yükselmesi, senkop, VT veya 
ani ölümle baĢvuran hastalarda ayırıcı tanıda Brugada Sendromu dikkate alınmalıdır. Bunun 
yanında Ģüpheli EKG bulguları varlığında elektrofizyolojik çalıĢmanın yanı sıra provakasyon 

testleri yardımcıdır. 
  

Anahtar Kelimeler: brugada sendromu, atipik, acil servis 
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resim 1 

 
İnkomplet sağ dal bloğu V1-3 de ST elevasyonu 
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[PB-T07] 

Acil servise tekrarlayan başvurular neden önemlidir? 

  

Funda Karbek Akarca, Yusuf Ali Altuncı, Ercüment Umdu, Murat Ersel, Selahattin Kıyan 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Ġzmir 
  

GĠRĠġ:Geçici iskemik atak akut infarkt olmaksızın fokal beyin, spinal kord veya retina 
iskemisi sonucu geliĢen geçici nörolojik disfonksiyondur.GĠA sonrası 90 gülük inme riski 
genel olarak >9,5‟dir.Bu vakaların %50‟sinde ilk 1 gün içerisinde inme gerçekleĢmiĢtir. 
Olgu: 74 yaĢında hipertansif kadın hasta yüzünün sağ yarısında geçici kayma Ģikayetiyle acil 
servise getirildi.Hasta 2 gün önce Geçici iskemik atak nedeniyle acil serviste takip edilmiĢ ve 
nöroloji tarafından poliklinik önerilerek taburcu edilmiĢ.Yapılan fizik muayenede sağ yüz 
yarısında eski olduğu söylenen hipoestezi ve kardyak oskültasyonda bradiaritmi dıĢında 
özellik yoktu.Hastanın monitör takibinde yavaĢ ventriküler yanıtlı AF mevcut olduğu için 
kardiyak takibe alındı.Yapılan Angio BT‟de sol ĠCA bulber segmentte preokluziv darlık ve 
trombus tesbit edildi.Hasta endarterektomi yapılması amaçlı Kalp Damar Cerrahisi bölümüne 
yatırıldı. 
Sonuç: Tekrarlayan acil servis baĢvurularının önemi bilinmektedir. Ġkincil baĢvurularda ileri 
tetkik planlaması mutlaka yapılmalıdır. Geçici iskemik atak ön tanısıyla izlenen bir hastanın 
yapılan tetkikler sonucunda acilden karotis endarterektomiye gitmiĢ olması hastanın yüksek 
oranda geliĢebilecek olan serebrovasküler hadiseyi engellemiĢtir. 
  

Anahtar Kelimeler: Acil servis, geçici iskemik atak, karotis endarterektomi 
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[PB-T08] 

Ürolojik aciller:2 olgu sunumu 

  

Hüseyin Özveren1, Mehmet ReĢit Öncü2
, Mehmet Ali Bilgili

2
, Hatice Kara

2, Hüseyin 
Baltacıoğlu2

 
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji AD, Van 
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Acil Tıp AD, Van 

  

GiriĢ: Penisin direkt travmaya maruz kalması sonucu korpus kavernozumda tunika 

albugineanın yırtılmasına bağlı olarak geliĢen penil fraktürler ender karĢılaĢılan acil bir 
durumdur. Buna ilaveten sık görülmeyen ürolojik acillerden biride penisin darp ve fiziksel 
saldırı neticesinde ampute edilmesidir. Bu çalıĢmada penil fraktür ve penil ampütasyon 
olguları sunularak ürolojik acillerin önemi vurgulandı.  
Olgu: Olgu 1: 21 yaĢında erkek hasta acil serviste cinsel organında morarma, ĢiĢlik ve ağrı 
Ģikayeti ile baĢvurdu. Öyküsünde hastanın erektil olan penisini kendi eliyle sola doğru devie 

ettikten sonra Ģikayetlerinin baĢladığı öğrenildi. BaĢvuru anında vital bulguları stabl olup, 
peniste morarma, ödem ve deformite saptandı. Diğer sistem muayeneleri normaldi. Yapılan 
penil doppler USG de cilt, cilt altı dokular belirgin ödemli izlendi. Sağ kavernöz cisim 
komĢuluğunda heterojen hematom alanları mevcuttu (Resim 1). Hasta operasyona alınmak 
üzere Üroloji kliniğine yatırıldı. 
Olgu 2: 30 yaĢında erkek hasta darp iddiası ve cinsel organının kesici delici aletle yaralanması 
nedeniyle baĢvurdu. Öyküsünde fiziksel saldırıya maruz kaldığı öğrenildi. Muayenesinde 
genel durumu iyi, vital bulguları stabl idi. Nazal fraktürü ve penil proksimalden ampütasyonu 
ve ampute edilen bölgeden aktif kanaması mevcuttu. Üroloji tarafından acil operasyona alınan 
hastanın kanaması kontrol altına alındı, üretrası tesbit edilerek foley sonda takıldı. Kesilen 
uzuv bulunamadığı için rekonstrüksiyon yapılamadı. Nazal fraktürü redükte edilerek tampon 
konuldu. 

Sonuç: Penil fraktürlerde dolaĢımın yeniden sağlanması, penil ampütasyonlarda ise kanama 
kontrolünün yapılıp ampute olan uzuvun rekonstrüksiyonu için acil cerrahi müdahale önem 
taĢımaktadır. 
  

Anahtar Kelimeler: Penil fraktür, ürolojik acil, amputasyon 
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Resim 2 
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[PB-T09] 

Acil Servise Nadir Bir Başvuru Nedeni Olarak Safra Taşı İleusu: Bir Olgu Sunumu 

  

Yalçın Sönmez1
, Mehmet Fatih Ekici

1
, Mehmet Korkmaz

2
, Ahmet Tuğrul Zeytin3

, Cengiz 

Koçak4
 

1
SB-DPÜ Evliya Çelebi Eğitim AraĢtırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Kütahya 

2
SB-DPÜ Evliya Çelebi Eğitim AraĢtırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Kütahya 

3
SB-DPÜ Evliya Çelebi Eğitim AraĢtırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Kütahya 

4
SB-DPÜ Evliya Çelebi Eğitim AraĢtırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, Kütahya 

  

Safra taĢı ileusu, safra kesesi taĢının bir komplikasyonudur.Safra kesesi veya safra yolları ile 
duodenum, mide ya da kolon arasında meydana gelen fistüle bağlı olarak safra taĢlarının 
intestinal sisteme geçmesi ve obstrüksiyona neden olması ile oluĢur. Safra taĢı ileusu tüm 
intestinal obstrüksiyonların %1-4‟ünü oluĢturur. 65 yaĢ üzerindeki non-strangüle intestinal 
obstrüksiyoniarın %25'ini oluĢturur.  
Olgu: 69 yaĢında bayan hasta. 2 haftadır devam eden karın ağrısı bulantı ve kusma Ģikayetleri 
2 gündür gaita çıkaramaması ile acile baĢvurdu.Fizik muayenede genel durumu orta, karın 
distandü idi ve palpasyonda hassasiyet saptandı. Hastanın biyokimyasal analizinde BUN ve 
kreatinin artıĢı saptandı. AyaktaboĢ batın grafisinde ince barsak tipi hava sıvı seviyesi 
mevcuttu. Batın tomografisinde sol intrahepatik safra yollarında hava imajı, Safra kesesi 
lojunda hava görünümü vardı. Ġleum düzeyinde lümeni tıkayan kitle? Ġnvaginasyon ? 
DüĢündüren bulgulara rastlandı. Sıvı elektrolit dengesi bozulmuĢ hasta resusite edildikten 
sonra acil ameliyata alındı. Laparotomide terminal ileumda tsm obstrüksiyon oluĢturmuĢ 
hareketli kitle saptandı. Ġleotomi yapılarak kitle çıkarıldı.Kitlenin safra taĢı olduğu görüldü. 
Enflamekolesistoduedonal fistüle dokunulmadı. BaĢka patoloji saptanmayan hasta 14. gün 
taburcu edildi. 

 

Sonuç: Safra taĢına bağlı mekanik intestinalobstrüksiyonlar iyi bilinmekle beraber nadir 
olgulardır. Görülme sıklığına göre fıstül lokalizasyonları kolesistoduodenal (%76), 
kolesistokolik (%11), kolesistogastrik (%6), koledokoduodenal (%4), kolesistokoledokal 

(%3)'dir ve safra taĢı ileusu tüm kolelithiyazis olgularının %0,3-0,5'inde görülür. Fakat safra 
taĢına bağlı mekanik intestinal obstrüksiyonlar daha çok ileri yaĢtaki hastalarda 
görülmektedir. Mortalite ve morbiditesinin yüksek seyredebilmesi nedeni ile ileusun ayırıcı 
tanısında özellikle yaĢlı ve ek hastalıkları olan hastalarda acil servislerde ilk değerlendirmede 
dikkate alınmalıdır. 
  

Anahtar Kelimeler: Safra taĢı, ileus, fistül, geriatrik hasta 
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Safra taşının görünümü 
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2 

 
Tomografide obstrüksiyon oluşturan safra taşının bulunduğu kesitler 
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[PB-T10] 

Renal Kolik Gibi Gelen Abdominal Anevrizma 

  

Fatih Tanrıverdi1, Gülhan Kurtoğlu Çelik2, Gül Pamukçu Günaydın2, Havva ġahin Kavaklı2
 

1KahramanmaraĢ Necip Fazıl ġehir Hastanesi, Acil Servis, KahramanmaraĢ 
2Ankara Atatürk Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Acil servis, Ankara 

  

GiriĢ:  
Abdominal aort anevrizmaların (AAA) erken tanısı ve tedavisi, hastaların prognozu açısından 
büyük önem taĢımaktadır. Rüptüre olan olgularda elektif olgular arasında mortalite ve 

morbidite açısından önemli farklılıklar vardır. Elektif AAA tamirlerinde mortalite %5, rüptüre 
AAA tamirlerinde mortalite yaklaĢık %50, bazı serilerde ise %85 olarak verilmektedir. 
Abdominal 

aort anevrizması olgularının % 95‟i infrarenal, % 5‟i ise proximal ya da suprarenal 

yerleĢimlidir. AAA asemptomatik, semptomatik ve rüptüre AAA Ģeklinde görülebilir. AAA 
çoğu kez asemptomatiktir ve tesadüfen saptanır. Nadiren karın bölgesinde ağrı yada 
vertebranın anevrizma tarafından erozyonuna bağlı olarak belde kronik ağrı yapabilir. Bulantı 
ve üriner semptomlar ile de hastalar baĢvurabilir. Bu yazıda renal kolik benzeri semptom 
veren abdominal anevrizma olgusu sunuldu. 

Olgu:  

52 yaĢında erkek hasta 1 haftadır olan sağ yan ağrısı ve kolik tarzında ağrısı ile acil servise 

baĢvurdu. Daha önce baĢvurduğu birçok hastanede idrarında eritrosit görülmesi üzerine renal 
kolik tedavisi verilmiĢ. TA:140/70 mmHg, nabız:60/dk, ateĢ:36C idi. Fizik muayenesinde sağ 
kostavertabral açı hassasiyeti, batında hassasiyeti mevcut olup, rebaund ve defansı yoktu. 
Laboratuvar tetkiklerinde Hgb:14 mg/dl, Htc:46, idrar tetkikinde eritrosit mevcuttu, diğer 
testleri doğaldı. Batın USG'de abdominal aort umblikus süperior seviyesinde yaklaĢık çapı 45 
mm ve 19 mm kadar tromboz materyali olan abdominal aort anevrizması görülmüĢtür. 
Kontrastlı batın tomografisinde abdominal aortoda infrarenal bölgeden baĢlayıp iliak 
bifurfkasyonda sonlanan, en geniĢ yerinde 5,7 cm olan ve en geniĢ yerinde 2 cm olan tromboz 
materyali vardı (resim 1-2). Kalp damar cerrahisi ile konsulte edilen hasta yoğun bakıma 
alındı ve endovasküler yöntemle kapalı olarak anevrizması tamir edilip 1 hafta sonra Ģifa ile 
taburcu edildi. 

Sonuç:  
AAA çoğu kez asemptomatiktir ve tesadüfen saptanır. Bu yüzden tanının konulması için 
mutlaka akılda bulundurulmalıdır. Hastamızda olduğu gibi atipik prezentasyonlarla 
gelebilirler ve eğer anevrizma rüptüre olmadan tesbit edilirse mortalite ve morbiditesi oldukça 
düĢmektedir. 
  

Anahtar Kelimeler: Abdominal Anevrizma, Renal Kolik, ġanslı Hasta 
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Abdominal Anevrizma 2 
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[PB-T11] 

Geriatrik Hastada Renal Ven Trombozu 

  

Erkan Gunay, Burak Çelik, Özgür Çevrim 

ġiĢli Hamidiye Etfal Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği 
  

GiriĢ: Renal ven trombozu(RVT) pek çok nedenle görülebilir ve hastalar genellikle 
asemptomatiktir.Malignite ile beraber görülmekle birlikte daha sık görülen kronik formu 
genelde gizli seyreder.Akut formu genç hastalarda yan ağrısı ve makroskopik hematüri ile 
görülen akut trombozun ciddi bir nedenidir.Tromboz veya pulmoner emboli eĢlik edebilir. 
Olgu: 88 yaĢında erkek hasta 1 haftadır, ateĢ yüksekliği, kabızlık ve öksürük Ģikayetleri 
nedeniyle acil servise getirildi.ĠĢitme problemi dıĢında kronik hastalığı yada kronik bir ilaç 
kullanımı yoktu.Vitaller; pO2:100, nabız:75/dk, solunum sayısı:14/dk, kan 
basıncı:110/70mmHg, ateĢ:37C olarak bulundu.Muayenede bilinç açık, kaĢektik görünümde, 
solunum sesleri bilateral eĢit sağ bazalde nadir raller mevcuttu.Batında epigastrik minimal 
hassasiyet saptanan hastada kostovertebral açı hasssasiyeti ve pretibial ödem 
saptanmadı.Laboratuarda beyaz küre:22.98, hemoglobin:14.1 platelet:218000, AST:140U/l ve 
ALT:121U/I LDH:2173U/L olup elektrolit imbalansı yoktu, üre:42mg/dl kreatinin 1.09mg/dl 
olarak bulundu.Ġdrarda dansite:1019 eritrosit:++, lökosit, keton, glukoz negatif, protein eser 
miktarda saptandı.Koagulasyon testleri normal olan hastada çekilen akciğer grafisinde 
bilateral atelektezi mevcuttu infiltrasyon izlenmedi, sağ diafragma hattı net 
seçilemedi.Kontrastlı batın tomografisi(resim1) istenen hastada sağ akciğerde plevral 
effüzyon ve komĢuluğunda kompresyon etkisine bağlı minimal atelektazi saptandı.Sağ böbrek 
boyutları, parankim kalınlığı ve toplayıcı sistemler doğal görünümde bulundu.Sol renal ven 
içerisinde trombüs materyali saptanan hastanın, sol böbrekte RVTna bağlı renal enfarkt ile 
uyumlu hipodens görünüm ve kontrastlanma kusuru bulundu.Üroloji konsültasyonu istenen 
hastaya acil giriĢim düĢünülmedi.RVT için giriĢimsel radyoloji tarafından değerlendirilen 

hastanın yaĢı itibariyle, diğer böbreğin radyolojik olarak normal olması ve trombozun 
böbrekte inkomplet perfüzyon bozukluğuna yol açmıĢ olması nedeniyle giriĢimsel tedaviye 
uygun olmadığı düĢünüldü.Takibinde 38.5C ateĢ yüksekliği geliĢti antipiretik tedavi ile ateĢ 
kontrolü sağlanan hastaya antibiyoterapi baĢlandı.Böbrek fonksiyon testleri normal seyretti 
oral antibiyotik, antikoagülan tedavi ve poliklinik kontrol önerilerek taburcu edildi.  
Sonuç: RVT genellikle asemptomatik seyreden tromboz ve pulmoner embolinin eĢlik 
edebildiği yaĢlı hastalarda malignite ile görülebilen geniĢ spektrumlu bir durumdur.Pulmoner 
emboli ile birlikteliği unutulmamalıdır.Acil serviste ileri radyolojik tetkiklerinin kullanılması 
ve acil tıp hekimlerinin RVT ile ilgili bilgi düzeylerinin artması hastaların uygun yönetimi 
açısından önem taĢımaktadır. 
  

Anahtar Kelimeler: renal ven trombozu, geriatri, bilgisayarlı tomografi 
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[PB-T12] 

Bombalama Olayı Sonrası Acil Servis Yönetimi ve Hastaların Değerlendirilmesi 

  

Ali KarakuĢ, Mustafa ġahan, Mehmet Duru, Güven Kuvandık, Koca ÇalıĢkan, Gökhan 
Arslan, Veyis TaĢın 

Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp AD.- Hatay 

  

Amaç: Doğal afetler, terör amaçlı bombalama olayları, ulaĢım kazaları ve endüstriyel kazalar 

çok sayıda yaralıyla ve ölümle sonuçlanabilir. Bu tür durumlarda yaralı ve ölü sayısı polis, 
itfaiye, ambulans görevlileri ve hastane çalıĢanlarının birlikteliği ve tecrübeleri ile yakından 
iliĢkilidir. Bu birliktelik ve tecrübe ancak yapılacak organizasyonlar ve tatbikatlarla 

artırılabilir. ÇalıĢmamızda 11 Mayıs 2013 Cumartesi saat 14 sularında Hatay Reyhanlı 
ilçesinde meydana gelen terörist patlama sonrası acil servisimize getirilen hastaların 
incelenmesini ve hastanemizdeki uygulamaları değerlendirmeyi amaçladık.  
 

Gereç-Yöntem: Patlama sonucu getirilen hastaların bilgisayar kayıtları incelenerek yaĢı, 
cinsiyeti, nakil Ģekli, Glaskow Koma Skalası (GKS), yaralanma tipleri, acil servisde kalıĢ 
süresi ve sonuçları değerlendirildi. 
 

Bulgular: Resmi kayıtlara göre 51 kiĢinin öldüğü, 146 kiĢinin yaralandığı ve Türkiye 
Cumhuriyeti tarihinin en kanlı terör eylemi olarak kayıtlara geçen olayda hastanemize 27 olgu 
getirildi. Bu olguların 20‟si erkek, 7‟si kadın, yaĢ ortalaması 31.85(1-63) idi. Hastaların 15‟i 
112 ile getirilirken, 12‟si kendi imkanları ile geldi. Glaskow koma skalası 3 hastada 1-8, 6 

hastada 9-13, 18 hastada 14-15 tespit edildi. Hastalarda en çok ekstremite ve yumuĢak doku 
yaralanması görüldü. 15 hasta gözlem sonu taburcu edilirken, 9‟u ilgili bölümlere yatırıldı ve 
3 hasta ex oldu.  

Hastane acil servis nöbetçi hekimleri ve 112 aracılığıyla olayın boyutu ve yaralı sayıları 
değerlendirilerek ilgili nöbetçi hekimler, idari personel ve diğer sağlık personeli bilgilendirildi 
ve hastaneye çağrıldı. Hastalar uygun triaj, takip ve tedavileri yapılarak değerlendirildi ve 
sonuçlandırıldı. 
 

Sonuç: Olayın hafta sonu olması afet yönetiminde zorluklara neden olabilmektedir. Bu tür 
kitlesel olaylarda daha önceden yapılacak teorik ve tatbikat bilgileri önemlidir. Bu amaçla 
ilgili birimlere koordineli bir Ģekilde belli aralarla çalıĢmalar planlanmalıdır. 
  

Anahtar Kelimeler: Acil servis, bomba patlaması, organizasyon 
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[PB-T13] 

Omuz Dislokasyonları: 2 Yıllık Analiz 

  

Engin Özakın, Hava Turan, Ebubekir Arslan, AyĢenur DaĢdibi, Filiz Baloğlu Kaya, Nurdan 
Acar, Arif Alper Çevik 

EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, EskiĢehir 
  

Amaç: Omuz, acil serviste çıkığın en sık görüldüğü eklemdir. Tüm çıkıkların %45‟ini 
oluĢturur. Omuz çıkıklarının %90-98‟i öne doğrudur. Uygun sedoanaljezi ve teknik seçimi ile 
acil serviste kolaylıkla redüksiyon iĢlemi yapılabilir. Bu çalıĢma ile acil servise baĢvuran 
omuz çıkıklarının analizi amaçlanmaktadır.  
Gereç-Yöntem: ÇalıĢma 01.03.2011-01.03.2013 tarihleri arasında EskiĢehir Osmangazi 
Üniversitesi Acil Servisi‟nde yapıldı. 18 yaĢ ve üstü omuz çıkığı olan hastalar araĢtırmaya 
dahil edildi. Veriler geriye dönük olarak hastane kayıtlarından elde edildi.  
Bulgular: Belirtilen tarih aralığında 84(%83,2)‟ü erkek, 17(%16,8)‟si kadın toplam 101 hasta 
değerlendirmeye alındı. YaĢ ortalamaları: 37,64 (aralık:18-80) idi. Hastaların 53(%52,5)‟ünde 
eski çıkık hikayesi mevcuttu. 53(%52,5) hastada çıkık sağda iken 48(%%47,5)‟inde solda idi. 
9(%8,9) hastada çıkığa eĢlik eden humerus kırığı mevcuttu. Çıkıkların 92(%91,1)‟si öne 
5(%5)‟i arkaya, 4(%4)‟ü aĢağı doğru idi. Redüksiyon için 72(%71,3) hastaya sedoanaljezi ya 
da NSAĠĠ verildi. 38(%37,6)‟inde fentanil ile dormicum, 11(%10,8)‟inde etomidat, 
22(%21,7)‟sinde NSAĠĠ kullanıldı. Fentanil ile dormicum kullanılan 2 hastada hipotansiyon 
dıĢında ilaçlara bağlı komplikasyon gözlenmedi. Sedoanaljezi verilen hastaların acil serviste 
kalıĢ süreleri ortalama 157±108 dakika iken verilmeyen hastalarda 102±60 dakika saptandı 
(p=0,001). Hastaların 83(%82,1)‟ünde skapular manuplasyon, 6(%5,9)‟sında traksiyon-

kontraksiyon tekniği kullanıldı. 12 hastaya ise ameliyathane koĢullarında ya da diğer 
yöntemler kullanılarak redüksiyon iĢlemleri yapıldı. Redüksiyon teknikleri ile acil serviste 
kalıĢ süreleri arasında istatiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (skapular:132±90 dakika, 
traksiyon+kontraksiyon:108±100 dakika). Acil serviste yapılan redüksiyonların 97‟si baĢarılı 
iken, 4 hastada baĢarısız olundu. Redüksiyonların 34(%33,6)‟ü ortopedi hekimleri tarafından, 
67(%66,3)‟si acil tıp asistanları tarafından yapıldı. Ortopedi konsültasyonu yapılan hastalarda 
acil serviste kalıĢ süresi 231±155 dakika iken yapılamayanlar da 95±75 dakika olarak 
saptandı (p<0,001).  
Sonuç: Acil tıp hekimleri tarafından uygulanan omuz redüksiyonlarında acil serviste kalıĢ 
süresi kısa, baĢarı oranı yüksek, komplikasyon oranı ise düĢüktür. Uygulamada uygun 
redüksiyon tekniği ve medikal ajanların seçilmesi baĢarı Ģansını arttırmaktadır. 
  

Anahtar Kelimeler: Omuz, Çıkık, Acil Servis, Redüksiyon 
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[PB-T14] 

Manubrium Sterni Dislokasyonu ve Vertebra Fraktürünün Birlikteliği 
  

Recep Dursun, Ömer Damar, Hasan Mansur Durgun, Ayhan Özhasenekler 
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Diyarbakır 
  

GiriĢ: Toraks travmaları basit kot kırıklarından majör vasküler yaralanmaya kadar geniĢ bir 
spektrum içerir. Sistemik bir yaklaĢımla hayati tehlike yaratan nedenler belirlenerek hızla 
tedavi edilmelidir. Sternum fraktürleri motorlu araç kazaları sonrası yaklaĢık %4 oranında 
görülür ve % 2 oranında vertebra fraktürü eĢlik eder. Bu yazıda manibrum sterni 
dislokasyonuna eĢlik eden vertebra fraktürlü olgu paylaĢıldı. 
Olgu: 44 yaĢında bayan hasta acil servisimize araç içi trafik kazası nedeniyle 112 tarafından 
aracın ön koltuğundan çıkarılarak getirildi. Göğüs ve sırt ağrısı tarifliyordu. Fizik bakısında; 
genel durum orta, Ģuur açık, GKS:15, oryante-koopere idi. Kan basıncı: 120/80 mmHg, nabız: 
80 atım/dk, solunum sayısı:15 soluk/dk, oksijen saturasyonu: %92 idi. Toraks muayenesinde; 

sternum üzerinde ve torakal bölgede palpasyonla hassasiyet mevcuttu. Diğer sistem 
muayeneleri doğal olarak değerlendirildi. Hastanın laboratuar parametreleri normal 
aralıklarda idi. Hastaya posterior-anterior (PA)ve lateral akciğer grafisi çekildi. Lateral 

akciğer grafisinde (Resim 1) sternum fraktürü tespit edilmesi nedeniyle, toraks bilgisayarlı 
tomografi (BT) çekildi. Toraks BT‟ de; manubrium sterninin posteriora doğru disloke olduğu 
aynı zamanda T5 vertebra anterior korpusunda çökme olduğu izlendi (Resim 2). Hasta takip 

amaçlı Göğüs cerrahi yoğun bakıma yatırıldı. 
Sonuç: Ġzole sternum fraktürü, altında bir patoloji oluĢturmadığı sürece travmalı hastalarda 
hayatı tehdit edici bir durum değildir. Ancak sternum fraktürüne myokardial kontüzyon, kot 
fraktürleri, pnömo-hemotoraks ve vertebra fraktürleri de eĢlik edebilir. Tanı fizik bakıda; 
sternum üzerinde lokalize hassasiyet, ĢiĢlik ve deformite görülmesi ile konabilir. PA akciğer 
grafisinde sternum net değerlendirilemediğinden lateral akciğer grafisi çekilmelidir. Toraks 
BT; hem sternum fraktürü veya dislokasyonunun tanısının net Ģekilde konması hem de komĢu 
organlardaki patolojileri daha iyi belirlemesi açısından yararlıdır. Sternum fraktürlerinde 
tedavi kot fraktürlerinde olduğu gibi ağrının kontrolü ve solunum fizyoterapisidir. Fraktür 
sonucu kırık uçların aĢırı yer değiĢtirmesi durumunda cerrahi gerekebilir. Araç içi trafik 
kazalarında ön koltukta oturanlarda sternum fraktürü ve eĢlik eden patolojiler olabilir. 
Hastada fizik muayene ve görüntüleme yöntemleri ile tanı konur. 
  

Anahtar Kelimeler: travma, sternum dislokasyonu, vertebra fraktürü 
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Resim 1. 

 
Hastanın lateral akciğer grafisinde sternum fraktürü görüntüsü 

 

 

Resim 2. 

 
Hastanın torak BT sagital kesitinde manubrium sterni dislokasyonu ve eşlik eden T5 vertebra 
anterior korpus fraktürü görüntüsü 
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[PB-T15] 

Yutulan düzensiz kenarlı yabancı cisimde yaklaşım:Olgu sunumu 

  

Sevdegül KaradaĢ1
, Hayriye Gönüllü1

, Mehmet Ali Bilgili
1
, Recep Dursun

2, Hüseyin 
Baltacıoğlu1

 
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Acil Tıp AD, Van 
2Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Acil Tıp AD, Van 

  

GiriĢ: Yabancı cisim (YC) yutma, çocuklarda sık rastlanılmakla birlikte her yaĢ grubunda 
görülmektedir. Bununla birlikte özellikle genç ve türban tipinde baĢörtüsü kullanan kadınlarda 
iğne yutma sık karĢılaĢılan bir durumdur. Yutulan yabancı cisimlerde yaklaĢım, YC‟in 
büyüklüğü, yapısı ile düzgün veya keskin kenarlı olup olmamasına ve uzun süre aynı 
lokalizasyonda sabit kalmasına bağlı olup, endoskopi, gözlem ve cerrahiyi içermektedir. 

Burada çengelli iğne yutan ve kolonoskopi ile YC‟in çıkarıldığı olgu sunuldu.  
Olgu: 23 yaĢında erkek asker hasta, ağzına koyduğu çengelli iğneyi kazara yutma Ģikâyeti ile 
36 saat sonra acil servise baĢvurdu. BaĢvuru anında olgunun herhangi bir Ģikâyeti 
bulunmamaktaydı. Yapılan fiziki muayenede; Tansiyon Arteriyel: 120/80mmHg, nabız: 
70/dakika, ateĢ: 36,7 0C idi. Batın muayenesinde barsak sesleri normoaktif olup, hassasiyet, 
defans, rebaund yoktu. Laboratuvar testlerinde hematolojik ve biyokimyasal parametreleri 

normal sınırlardaydı. Olgunun ayakta direkt batın grafisinde (ADBG) hava sıvı seviyesi ve 
serbest hava izlenmemiĢ olup, dördüncü lomber vertebra üzerinde yaklaĢık 4 cm‟lik çengelli 
iğne ile uyumlu radyoopak cisim izlendi (Resim-1). Yabancı cismin kendiliğinden çıkması 
için 24 saat daha beklendi. Yabancı cisimin ucu açık çengelli vasıfta olması, 48 saat boyunca 
yerinde sebat etmesi nedeni ile kolonoskopi yapıldı ve iğne çıkarıldı.  
Sonuç: YC yutan hastalarda genellikle YC gastrointestinal pasajı komplikasyonsuz olarak 
kendiliğinden terk edebilmektedir. Bununla birlikte düzgün kenarlı olmayan, ucu açık YC‟in 
çıkarılması için endoskopik yöntemler veya cerrahi planlanmalıdır 
  

Anahtar Kelimeler: çengelli iğne, kolonoskopi, tedavi 
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Resim 1... 
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[PB-T16] 

Paranın Dönüp Dolaşacağı Yer 

  

Ramazan Güven, Faruk Güngör, Kamil Can Akyol, Asım Arı, Ġnan Beydilli, Ġbrahim Halil 
Toksul, Vedat Kırpat 
Antalya Eğitim Ve AraĢtırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği, Antalya 

  

GiriĢ: Yabancı cisim yutulması dünyanın her yerinde yaygın olarak acil servise baĢvuru 

sebepleri arasındadır. Özellikle çocukların çevrelerini tanıma dönemi olan 4 ay - 4 yaĢ 
arasında daha yoğun olarak rastlanmaktadır. 
YetiĢkinler sıklıkla yiyecek maddesi gibi radyolüsent cisimler yutarken, çocuklar 
genellikle bozuk para, iğne, düğme, ya da oyuncak parçaları gibi radyoopak cisimler 
yutmaktadır. 
 

Olgu: 4 yaĢında erkek hasta hastanemiz acil servisine para yutması Ģikayetiyle getirildi. 
Bundan yaklaĢık iki saat önce dıĢ merkeze gitmiĢ ve direk toraks AP(anteroposterior) grafi 

çekilmiĢ. DıĢ merkezde değerlendirilen hasta, tedavi amacıyla bir üst basamak olan 
hastanemize yönlendirilmiĢ. Hastanemiz acil servisinde direk AP grafi tekrar çekildi. Direk 
grafide paranın pyloric alanı geçtiği gözlendi. Bunun üzerine aileye gözlem önerilerek 
taburculuğu uygun görüldü. 
Sonuç: Yutulan yabancı cismin gastrointestinal sistemdeki yerleĢim yeri uygulanacak tedavi 
seçeneğini belirlemede en önemli ölçüttür. Oral alımı normal ve rahat olan hastalarda sivri 
uçlu ve kesici olmayan yabancı cisimler mide pylorusun distalinde ise tedavi gözlemdir. 
  

Anahtar Kelimeler: para, mide, yolculuk 
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mideyi geçen para 

 
Paranın mideyi geçtiği görülüyor 
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özefagusta para 

 
Özefagusun başlangıç yerinde(özefagusun en dar yeri) görülen yaklaşık 1 cm çapında madeni 
para (dış merkezde çekilen AP grafi). 
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[PB-T17] 

Sol Hemitoraksda Yabancı Cisim:Hemopnömotoraks Yok 

  

Mehmet Ünaldı1, Hatice Eryiğit2, Kadir Burak Özer2, Erkman Sanrı1
, Sinan Karacabey

1
 

1Dr Lütfi Kırdar Kartal Eğt ve ArĢ Hast Acil Tıp Kliniği 
2Dr Lütfi Kırdar Kartal Eğt ve ArĢ Hast Göğüs Cerrahi Kliniği 
  

GiriĢ: ĠnĢaat nedenli iĢ kazalarına bağlı yaralanmalar ülkemizde halen önemini korumaktadır. 
ĠĢ kazaları trafik kazalarından sonra yaralanmaların en sık 2. nedenidir. Toraks içerikli multibl 
travmalar ülkemizde ve dünyada genç eriĢkinlerde en sık ölüm nedenlerinden biridir. Bu 
çalıĢmada inĢaatdan düĢme nedeniyle toraks içi yabancı cisim olgusuna bağlı hiçbir patoloji 
geliĢmeyen hastayı sunmayı amaçladık. 
Olgu: 45 yaĢında erkek hasta inĢaatdan düĢmeye bağlı toraks içi yabancı cisim (inĢaat çivisi) 
nedeniyle acil servise getirildi. Genel durumu iyi,vital bulgular stabil idi.Fizik muayenede sol 

meme medialinde 4. Ġnterkostal aralıkta yaklaĢık 10 cm uzunluğunda yarısı intratorasik 

bölgeye saplı inĢaat çivisi saptandı.Ġlk radyolojik değerlendirmede hemopnömotoraks 
saptanmayan hastada lokal anestezi uygulanarak yabancı cisim çıkarıldı. Kontrol toraks BT de 
patoloji saptanmayan hasta 48 saatlik gözlem sonrası önerilerle taburcu edildi. 

Sonuç: Toraks travmaları acil servislerdeki hastaların önemli kısımını oluĢturmaktadır. 
Penetran toraks travmaları hemotoraks, pnömotoraks, kalp ve büyük damar yaralanmalarına 
yol açabilir ve acil müdahele gerektirir. Tüm toraks travmalarının yaklaĢık %20-30‟unu 
penetran toraks travmaları oluĢturmaktadır. Penetran travmalar çoğunlukla ateĢli silahlar ve 
kesici delici aletler ile meydana gelmektedir. Bizim sunduğumuz vakada penetran yabancı 
cismin sol hemitoraksda üst ve alt lop arası fissür bölgesinde anatomik aralığa uygun Ģekilde 
girip hemopnömotoraks geliĢtirmediği düĢünüldü. 
  

Anahtar Kelimeler: Çivi, Hemopnömotoraks, Toraks travması 
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PA Akciğer grafide sol hemitoraks yabancı cisim 
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[PB-T18] 

Öksürme sonrası oluşan bir rektus kası hematomu 

  

Bahar IĢık 

Aydın Devlet Hastanesi, Acil Tıp Servisi, Aydın 

  

GiriĢ: Rektus kası hematomu karın ağrısının nadir rastlanan, klinik olarak yanlıĢ tanıya sebep 
olabilen bir sebebidir.Superior veya inferior epigastrik arterin veya dallarının hasarı sonrası 
kılıf içine kanamayla ya da rektus kasının direkt olarak yırtılmasıyla oluĢur.Kendi kendini 
sınırlayan bir antite olsa da mortaliteyle sonuçlanan hipovolemik Ģoka da sebep 
olabilmektedir.Rektus kılıf hematomu predispozan faktör varlığında,tek bir öksürük 
sonrasında bile oluĢabilir. 
Olgu: ġiddetli bir öksürük sonrasında aniden baĢlayan karın ağrısı Ģikayetiyle 67 yaĢında 
bayan hasta acil servise baĢvurdu.Hastanın atrial fibrilasyonu vardı ve 4 aydır kumadin 
kullanmaktaydı. Öksürük sonrasında hasta,karnının içinin yırtılır gibi olduğunu belirtti.BaĢka 
bir Ģikayet tariflemedi.Fizik muayenesinde sol alt kadranda nonmobil,düzgün 
konturlu,yüzeyel bir kitle palpe ediliyordu. Reboundu, defansı, hassasiyeti yoktu.Vital 
bulguları normaldi.Rutin kan tetkiklerinde Hb 14,2 gr/dl,BK:6850/µL,Plt:186000/µL,INR:2,9 
idi. Fothergill ve Carnett bulguları mevcuttu.USG‟sinde karın ön duvarı kas planları içerisinde 
yaklaĢık10×6 cm ebatlarında yer yer kistik alanlar içeren heterojen iç yapıda hematom olduğu 
düĢünülen ekojen lezyon izlendi.Hasta genel cerrahi servisi tarafından değerlendirilip takibe 
alındı.2 gün boyunca müĢahede odasında TDP replasmanı uygulanıp destek tedaviyle 
konservatif olarak izlenen hastanın hematomunun boyutlarında artma olması üzerine 
operasyonu düzenlendi Kontraksiyonla rektus kasının boyu değiĢmektedir. Bu esnada 
çevreleyen damarsal yapıların da yırtılmayı önlemek için esnemesi gerekir.Anatomik olarak 
inferior epigastrik arterin bağlantısının gevĢek olması ve perforan dallarının karın kasları içine 
fikse olmuĢ olması onu koparıcı streslere açık kılmaktadır.Rektus kası hematomu genellikle 
infraumblikal yerleĢir.Orta hattı genellikle geçmez.Sıklıkla akut abdomen,inflamatuar 
hastalık,abdomen tümörü Ģeklinde yanlıĢ tanıya sebep olur.Etyolojisinde travma,abdominal 

operasyonlar,subkutanöz ilaç enjeksiyonları,torakar hasarı,laparoskopik 
operasyonlar,antikoagülan terapi,hematolojik hastalıklar,fizik ekzersiz ve gebelik mevcuttur. 
Spontan da geliĢebilir.2-3/1 oranında kadın predominansı vardır.Tanı amaçlı BT tercih 

edilmektedir.Temel tedavisi konservatif yaklaĢımdır.Büyük,devam eden hematomlar ve ciddi 
semptomlar olduğunda operasyon düĢünülebilir.Fakat operasyonun mortalitesi 
yüksektir.Genel mortalite % 4 olup gebelerde daha fazladır. 
Sonuç: Sıklıkla kendiliğinden rezorbe olabilen rektus kası hematomu,batınla ilgili Ģikayetle 
baĢvuranlarda akılda tutulmalıdır ve gereksiz laparotomilere sebep olmaktan kaçınılmalıdır. 
  

Anahtar Kelimeler: Karın ağrısı, öksürük, rektus kası hematomu 
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Rektus kası hematomu tomografik görünüm 
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[PB-T19] 

Postepileptik bilateral humerus başı kırığı 
  

Harun Aydın, Yunsur Çevik, Mustafa Tekin, Murat Türkarslan 

Keçiören Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Ankara 

  

GiriĢ: Epileptik nöbet ile iliĢkili travmalarda çeĢitli kırık ve çıkıklar oluĢabilmektedir. 
Humerus baĢında kırık bir çok travma olgusunda olabilmektedir. Ancak bu durumun bilateral 
olması ve Aort disseksiyonu ile karıĢtırılması sık karĢılaĢılan bir durum değildir Acil 
servisimize aort diseksiyonu tanısı ile sevk edilen ancak bilateral humurus baĢında kırık 
saptadığımız hastayı sunuyoruz 

 

Olgu: Aort diseksiyonu tanısı ile dıĢ merkezden sevk edilen yetmiĢ yaĢında erkek hasta acil 
servisten kabul edildi. Ġlk defa epileptik nöbet geçiren hasta iki gündür yoğun bakımda takip 
edilmekteymiĢ. Sırt ağrısı Ģikayeti olan hastaya aort diseksiyonu düĢünülerek kontrastsız 
toraks tomografisi çekilmiĢ. Hastanın genel durumu iyi, bilinci açık, oryante ve koopere idi. 
Tansiyonu 110/80 mmHg, nabız 82/dakika, oksijen saturasyonu %95, ve ateĢ 37.2 0C idi. 
Hastanın fizik muayenesinde her iki üst extremitede hareket kısıtlılığı, her iki humerus 
baĢında palpasyon ile hassasiyet ve her iki kol iç yüzde ekimotik alanlar (Ģekil 1) mevcut olup 
diğer sistem muayeneleri normaldi. Çekilen intravenöz kontrastlı toraks tomografisinde aort 
diseksiyonu saptanmadı ancak her iki humerus baĢında kırık tespit edildi. Omuz grafilerinde 
de bu durum görülebilmekteydi. (ġekil 2a,2b) Hastaneye yatırılarak cerrahi ve medikal tedavi 
uygulanan hasta üç gün sonra taburcu edildi 
 

Sonuç: Epileptik nöbette çeĢitli travmalar görülebilir. Nöbet etyolojisi ve tedavisi kadar 
travmaya sekonder komplikasyonlarda dikkatlice araĢtırılmalı ve tedavi edilmelidir. Kas ve 
iskelet sisteminin dikkatli bir muayenesi kırıkların atlanmasını önleyecektir. Ayrıca bizim 
vakamızda olduğu gibi tanı alarak yada almayarak sevk edilen her hastanın objektif ve yeni 
baĢtan muayenesinin ne kadar önemli olduğunu vurgulamak istedik 

  

Anahtar Kelimeler: acil servis, bilateral humerus kırığı, epilepsi 
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Resim-1 

 
Hastanın her iki kol ön ve iç yüzünde kırığa bağlı ekimotik görünüm 
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Resim-2 

 
Hastanın direkt grafilerinde sağ ve sol humerus başında fraktür izlenmektedir (ok işaretleri) 
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[PB-T20] 

Yüksekten düşme sonrası ayaktan acil servise başvuran hastada saptanan stabil pelvis 
fraktürü 

  

Yahya Ayhan Acar
1, Erdem Çevik2

, Cem Uyguner
3
, Furkan Taha Birinci

4
 

1Etimesgut Asker Hastanesi, Ambulans Uçak ve Acil Servis, Ankara 
2
Van Asker Hastanesi, Acil Servis, Van 

3
Hava Lojistik Komutanlığı Sağlık Amirliği, Ankara 

4Gülhane Askeri Tıp Akademisi Öğrenci Grup Komutanlığı, Ankara 

  

GiriĢ: Acil serviste travma olgularında bazı fraktürlerin direkt grafide saptanamadığı ve 
tomografiye gereksinim olduğu durumlar olabilir.(Imerci, Canbek et al. 2013) Fakat bu 

eksiklikler dikkatli anamnez ve fizik muayene ile aĢılabilir. Bu makalede, pelvis grafisinde 
atlanabilecek pubis ramus inferior fraktürünün acil serviste saptanması sunulmuĢtur. 
Olgu: 47 yaĢında erkek hasta yaklaĢık 3-4 metre yüksekten düĢme sonrası kasık bölgesinde 
ağrı yakınması ile ayaktan acil servise baĢvurdu. Hastanın genel durumu iyiydi ve vital 
bulguları stabildi. Her iki femur medialinde abrazyon ve ekmotik alanlar mevcuttu. Pelvik 
instabilite bulgusu yoktu. Hasta, ayağa kalkınca ağrısının daha da arttığını ifade ediyordu. 
Hastanın pelvis grafisinin ilk değerlendirilmesinde fraktür saptanmadı. Hastanın sağ 
kalçasında ağrısının devam etmesi üzerine grafinin yeniden değerlendirilmesi üzerine, pubis 
ramus inferiorunda non-deplase lineer fraktür saptandı (ġekil-1). Ortopedi konsultasyonu 

alınan hasta uzun süreli yatak istirahati ile taburcu edildi.  
Sonuç: Ġleri Travma YaĢam Desteği (ATLS) algoritmalarında, çoklu travma olgularına 
hemodinamik olarak stabil olsa dahi pelvis grafisi çekilmesi gerekliliği belirtilmekte fakat 
bazı çalıĢmalarda tomografinin direkt grafiye üstünlükleri vurgulanmaktadır. (Hilty, Behrendt 
et al. 2008) Pelvis grafisinin tanı değerinin düĢüklüğünü ve fraktürleri atlama olasılığının 
yüksek olduğunu bildiren çalıĢmalar da vardır. (Obaid, Barleben et al. 2006) Acil hekimleri, 
yüksek enerjili travmalarda pelvis fraktürü olasılığını değerlendirilmeli, hastanın 
semptomatolojisini dikkatli incelemeli ve laboratuar testlerini bu bulgular ile birleĢtirerek 
tanıya gitmelidir. 
  

Anahtar Kelimeler: Pelvis fraktürü, pubis, ramus inferior 
 

 
Şekil-1 

 
Sağ pubis ramus inferiorunda lineer fraktür. İlk bakışta gözden kaçabilecek bu fraktür, 
obturator foramenin sınırlarının takip edilmesiyle daha kolay saptanabilir. 
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[PB-T21] 

Akut migrenli hastalarda eser element ve ağır metal düzeyleri 
  

Hayriye Gönüllü1, Edip Gönüllü2, Sevdegül KaradaĢ1
, Orhan Kalemci

3
, Abdurrahman 

Aycan
4
, Mehmet Arslan

5
, Halit Demir

6
 

1Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Acil Tıp AD, Van 
2Van Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Anesteziyoloji Kliniği, Van 
3Dokuz Eylül Ünviersitesi, Tıp Fakültesi, Beyin Cerrahisi AD, Ġzmir 
4Van Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Beyin Cerrahisi Kliniği, Van 
5Yüzüncü Yıl Üniversitesi,Tıp Fakültesi, Beyin Cerrahisi AD, Van 
6Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, Van 

  

GiriĢ: Biz acil serviste akut migren ataklı hastalarda eser element ve ağır metal düzeylerininin 
seviyesini belirlemeyi amaçladık.  
Metotlar: Bu çalıĢmada akut migren baĢ ağrılı 26 hasta ile 25 sağlıklı insanda, serum bakır 
(Cu), çinko (Zn), kurĢun (Pb), demir (Fe), kadmiyum (Cd), kobalt (Co), manganez (Mn) ve 
magnezyum (Mg) düzeyleri ölçüldü. Metal konsantrasyonları atomik absorbsiyon 
spektrofotometri ile değerlendirildi.  
Bulgular: Cu, Mg ve Zn düzeyleri kontrol grup ile karĢılaĢtırıldığında hastalarda önemli 
derecede azalmıĢ iken, Cd, Fe, Mn ve Pb düzeyleri hastalarda anlamlı yüksekti. Co düzeyinde 
ise her iki grup arasında fark yoktu (Tablo 1).  
Sonuç: Sunulan çalıĢmanın sonuçları eser element ve ağır metallerin akut migren ataklı 
hastalarda oksidatif stresin oluĢumunda önemli rol oynadığını gösterdi. 
  

Anahtar Kelimeler: akut migren atağı, ağır metal, eser element 
 

 
Çalışmanın tanımlayıcı istatistikleri ve karşılaştırma sonuçları 

Parametreler 
Kontrol grup 

Mean-st.Dev. 

Hasta grup 

Mean-St.Dev. 
p 

Cd (µg/dI) 0.09±0.14 0.36±0.38 0.005 

Co (µg/dI) 0.88±0.05 0.83±0.08 0.006 

Cu(µg/dI) 8.90±0.73 4.63±0.42 <0.001 

Fe (µg/dI) 0.48±0.06 0.97±0.07 <0.001 

Mg (µg/dI) 34.51±1.99 10.58±1.09 <0.001 

Mn (µg/dI) 0.62±0.07 2.30±0.21 <0.001 

Pb (µg/dI) 0.70±0.07 1.48±0.48 <0.001 

Zn (µg/dI) 5.77±0.71 0.24±0.01 <0.001 
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[PB-T22] 

Aynı gün başvuran iki deli bal olgusu 

  

Alp ġener, Fadime Güllü Ercan Haydar, ÇağdaĢ Yıldırım, Tolga Öz, Yavuz Otal, Ferhat Ġçme 

Ankara Atatürk Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Ankara 

  

GiriĢ: Deli bal zehirlenmesi, ülkemizde özellikle Karadeniz bölgesinde sık görülür. Etkeni bal 
arılarının rhododendron familyasının çiçeklerinin ürettiği balda bulunan grayanotoksin‟dir. 
Genellikle semptomatik tedavi ile izlendiğinde komplikasyon izlenmeden hastalar taburcu 
edilmektedir. Ancak literatürde kardiyovasküler kollaps ve komaya kadar giden olgular 
mevcuttur. 

Olgu-1: 38 yaĢında erkek hasta acil servise baĢ dönmesi ve bayılayazma Ģikayetleri ile 
getirildi. Hastanın geldiğinde kalp hızı 43/dk, tansiyon arteriyel 60/40 mmHg idi. Hastanın 
çekilen EKG sinde sinus bradikardisi mevcuttu. Anamnezde hastanın Düzce yöresinden gelen 
bir baldan 3-4 yemek kaĢığı yediği öğrenildi. Ġntravenöz sıvı ve atropin tedavisi sonrasında 
kalp hızı 76/dk, tansiyon arteriyeli 130/80mmHg‟e kadar yükseldi. Hasta, 8 saatlik gözlemi 
boyunca ek bir sıkıntısı olmaması üzerine acil servisten taburcu edildi. 
Olgu-2: 32 yaĢında erkek hasta acil servise 4 saattir olan halsizlik Ģikayetiyle baĢvurdu. 
Hastanın sabah kahvaltıda doğu karadenizden aldığı baldan yediği öğrenildi. Fizik 
muayenesinde nabız 38/dk, TA:88/54mmHg, S1 S2 +/+, bradiaritmik olduğu görüldü. 
Hastada intravenöz sıvı ve atropin tedavisi ile semptomatik iyileĢme sağlanması üzerine 12 

saatlik izlem sonrası taburcu edildi. 
Sonuç: Deli bal zehirlenmesinde grayanotoksin sodyum kanal geçirgenliğini arttırır ve nervus 
vagusu innerve eder ve sinüs nodu disfonksiyonuna yol açar. Bir çalıĢmada 45-200 dakika 

arası semptom baĢlangıç süresi saptanmıĢtır. En sık görülen semptomlar olarak baĢ dönmesi, 
bulantı-kusma, halsizlik olurken, bradikardi ve hipotansiyon sık görülen muayene 
bulgularıdır. 12 farklı olgu serisinden yapılan bir derlemede hastaların %70‟inde sinüs 
bradikardisi ve nonspesifik bradikardi görülürken, nodal ritim ve AV tam blok %11, ikinci 
derece blok, WPW sendromu ve asistoli %1,4 hastada görülmüĢtür. Bizim iki olgumuz da 
sinüs bradikardisi ile seyretti.  
Deli bal zehirlenmesinde semptomatik tedavi genelde yeterli olurken nadiren pozitif inotrop 

ve/veya ileri yaĢam desteği gerekmektedir. Bizim hastalarımızda intravenöz sıvı tedavisi ve 
atropin yeterli olmakla birlikte bradikardinin düzelmesi 8-12 saatlik takip süresini bulmuĢtur. 
Sonuç olarak baĢ dönmesi, bulantı, kusma, senkop gibi semptomlarla acile baĢvuran tüm 
hastalarda bal yeme öyküsü akılda tutulmalıdır. 
  

Anahtar Kelimeler: Toksikoloji, deli bal, Rhododendron, bradikardi/hipotansiyon, 

Karadeniz bölgesi 
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Rhododendron ponticum 
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[PB-U01] 

Digital İntoksikasyonuna Bağlı AV Tam Blok 

  

Ramazan Güven, Ġnan Beydilli, Kamil Can Akyol, Faruk Güngör, Ġbrahim Halil Toksul, Asım 
Arı, Vedat Kırpat 
Antalya Eğitim Ve AraĢtırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği, Antalya 

  

GiriĢ: Kardiyak glikozidler ile tedavi edilen hastaların %5-20‟sinde digoksine bağlı toksisite 
görülür. Terapötik indeksin dar olması bu toksisitenin en önemli nedenidir. Digoksin 
toksisitesi bir çok organ üzerinde olumsuz etkileri bulunmaktadır. Ayrıca 3. Derece AV tam 
blok gibi kardiyak aritmilere neden olmasından dolayı ölümcül olabilmektedir  
Olgu: 7 yaĢında erkek hasta hastanemiz acil servisine motosiklet kazası sonucu baĢvurdu. 
Motosikletin arka koltuğunda oturan hastanın göz muayenesinde sağ orbita çevresinde ekimoz 
mevcut olup göz hareketlerinde ise aĢağı kısıtlılık bulunmaktaydı. Diğer sistemik 
muayenesinde pozitif bir bulgu yoktu. Hastaya beyin ve orbital BT çekildi. BT‟de orbita alt 
duvarının kırıldığı ve orbita içeriğinin maksiler sinüse doğru yayıldığı görüldü. Blowout kırığı 
olduğu tespit edilen hasta operasyon amacıyla yatırıldı 
Sonuç: Acil servise künt orbita travması ile baĢvuran hastalarda göz muayenesi öncelikle 
değerlendirilmesi gereken organdır. Blow out kırığı sonucu baĢta inferior rectus kası ve diğer 
ekstraoküler kasların zedelenebileceği göz önünde bulundurularak göz hareketleri muayenesi 
eksiksiz bir Ģekilde yapılmalıdır 
  

Anahtar Kelimeler: Blok, digital, intoksikasyon 
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av tam blok 

 
3. Derece AV tam blok 
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[PB-Ü01] 

Bal yedim bağırsağım delindi! petek bal yemeğe bağlı çekum perforasyonu: Olgu 

sunumu 

  

Yavuz Katırcı, Ġsa BaĢpınar, Zafer Dolu, Hayri Ramadan, Figen CoĢkun 

Ankara Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği, Ankara 

  

GiriĢ: Yabancı cisim yutulması özellikle çocuklarda yaygın olarak acil servise baĢvuru 
nedenleri arasındadır. Perforasyon %1 oranında görülür. Gastrointestinal Sistem perforasyonu 
yutulan yabancı cisimlerin ölümcül komplikasyonlarındandır. Biz burada 49 yaĢında erkek bir 
hastanın petek balda bulunan metal tel yutmasına bağlı çekum perforasyonunu sunmayı 
amaçladık. 
 

Olgu: 49 yaĢında erkek hasta bilinen hastalık öyküsü yok. Karin ağrısı Ģikayeti ile acil servise 
baĢvurdu. Vital bulguları stabil olan hastaya yapılan fizik muayenede batın sağ alt kadranda 
hassasiyet tespit edildi. Hasta için ayakda direkt batın grafi istendi. Sağ psoas gölgesi üzerinde 
L5 vertebranın 1 cm lateralinden iliyak kemik üzerine doğru uzanan 5 cm lik yabancı cisim ile 
uyumlu hiperdens görünüm tespit edildi. Tekrar alınan hikayede hastanın üç gün önce bal 
içerisinde bulunan metal teli yanlıĢlıkla yuttuğu öğrenildi. Kontrastlı abdomen tomografi 
çektirildi. Sağ alt kadranda jejunal segment içerisinde 3cm uzunluğunda metalik dansitede 
linner yabancı cisim izlenmiĢ olup bu düzeyde ans cidarında kalınlaĢma ve heterojen 
dansiteler kaydedilmiĢtir. Tanımlı metalik dansitenin prokimal 2 cm'lik segmenti lümen 
içerisinde distal 1cm‟lik segmenti duvar dansitesi içerisinde izlenmiĢ ve sonlandığı düzlemde 
santralinde hava dansiteleri bulunan heterojen dansitede mezenterik-omental oluĢumlar 
kaydedilmiĢtir. Perforasyon düĢünülerek cerrahi konsültayonu istendi. Cerrahi tarafından 
operasyona alındı. Hastada çekum perforasyonu tespit edildi. Yabancı cisim eksize edildi. 
Hasta Ģifa ile taburcu edildi. 
 

Sonuç: Yabancı cisim yutulması çoğunlukla gıdalarla birlikte gerçekleĢen kasıtlı yada bilinç 
problemleri olan yaĢlı hastalarda veya çocuklarda görülmektedir. Sağlıklı insanlarda dikkatli 
olmadıkları zaman bu tehlikeye maruz kalabilirler. Acil hekimleri petek bal içinde bulunan 
masum bir metal parçasının ne gibi sonuçlara neden olabileceğini bilmelidir. Yine acil 
hekimleri direkt karın grafilerinin yabancı cisimlerin yol açabilecekleri komplikasyonlarda 
tanı için ne kadar değerli olduğunu unutmamalıdırlar. 
  

Anahtar Kelimeler: akut batın, perforasyon, yabancı cisim 
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[PB-U02] 

Baş Ağrısıyla Başvuran Hastada Nadir Bir Tanı 
  

Yusuf Ali Altuncı, Elif Dilek Çakal, Özgür Özen, Murat Ersel, Selahattin Kıyan 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Ġzmir 
  

GĠRĠġ 

 

BaĢ ağrısı acil servis baĢvurularının en sık sebeplerindendir. Ayırıcı tanısı masum baĢ 
ağrılarından hayatı tehdit edici tanılara kadar geniĢ bir yelpazede uzanır. BaĢ ağrısının nadir 
sebeplerinden serebral venöz tromboz vakamızı paylaĢmak istiyoruz. 
 

OLGU 

 

28 yaĢ erkek, 6 yıldır geçirilmiĢ DVT nedeniyle kumadinize hasta 1 hastadır olan Ģiddetli baĢ 
ağrısının son 24 saattir artması üzerine acil servisimize baĢvurdu, dıĢ merkezde KBB hekimi 
tarafından otit tedavisi düzenlenmiĢ. Hastanın geliĢ TA: 115/58 Nabız: 76 AteĢ: 36 
Saturasyon: 99 E3M6V5 Sağ tarafta kas gücü 3/5, Babinski pozitif INR:1.2 Beyin BT'de sol 
transvers ve sigmoid sinüsler hiperdens izlenmektedir, tromboz veya SAK'la uyumludur. Sol 
temporooksipital bölgede hemorajik infarkt ile uyumlu görünüm mevcuttur. ġift yoktur. 
Ġzleminde afazi geliĢen hastanın MR görüntülerinde sol temporooksipital bölgede venöz akut 
enfarkt saptanmıĢtır, sol transvers ve sigmoid sinüs obliteredir. Sağa 5 mm Ģift mevcuttur. 
Acil cerrahi giriĢim planlanmayan hasta nöroloji yoğun bakıma yatırılmıĢtır. Ġzleminde 
uykuya eğilimi, enfarkt alanı, Ģifti progrese olan hastaya dekompressif kraniotomi 
uygulanmıĢtır. GKS:15, taraf bulgusu yok, kelime bulma güçlüğüyle taburcu edilmiĢtir.  
 

SONUÇ 

 

Serebral venöz trombozun epidemiyolojisine ait kesin çalıĢmalar yoktur. Olgu serilerinde 

median hasta yaĢı 37 olarak belirlenmiĢtir, kadın/erkek oranı 3/1'dir. Altta yatan faktörler 
enfeksiyöz ve nonenfeksiyöz nedenler olarak ayrılır. Enfeksiyöz nedenler lokal ve sistemik 
olabilirken nonenfeksiyöz nedenler travma, cerrahi, tümör, dehidrasyon gibi direkt zararları 
ve hiperkoagülabilite durumlarını içerirler. BaĢağrısı baĢlıca klinik bulgusudur. Papilödem, 
nöbet, mental durum değiĢiklikleri ve fokal nörolojik bulgular diğer klinik bulgulardır. 
Semptomlar yerleĢim, tromboz oluĢumunun süresi ve kollateral damar oluĢumundan 
etkilediğinden nörolojik bulgular fluktuasyon gösterebilir ve anatomik bölgeyi 
karĢılamayabilir. BT'de tromboze sinüsün hiperdensliği, boĢ delta, ödem, hemoraji gibi 
bulgular olabilse de altın standart MR Venografidir. BaĢağrısı, kusma, nöbet ve değiĢken 
nörolojik bulgular ile baĢvuran hastalarda, özellikle hiperkoagülabilite varlığında serebral 
venöz tromboz ihtimali akılda tutulmalıdır. 
  

Anahtar Kelimeler: Acil Servis, BaĢ Ağrısı, Venöz Tromboz 
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[PB-Ü02] 

Karaciğer transplantasyonun değerlendirilmesinde MELD skoru: Olgu sunumu 

  

Selim Genç, Sema Avcı, Bahar Gülçay Çat, Fatih Büyükçam, Macit Aydın 

DıĢkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Ankara 

  

GiriĢ: Karaciğer sirozu değiĢik nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan kronik karaciğer 
hastalıklarının nihai evresi olarak düĢünülebilir. Model for End-Stage Liver Disease (MELD) 

skoru karaciğer hastalığının Ģiddetini tahmin etmekte, mortalite riskini ve transplantasyon 
ihtiyacını belirlemede önemli bir role sahiptir ve “10 {0.957 log (serum kreatinin) + 0.378 log 
(toplam bilirubin) + 1.12 ln(INR) + 0.643}” formülü ile hesaplanır fakat pratik olması 
açısından zaman içerisinde otomatik hesaplayıcı bilgisayar programları oluĢturulmuĢtur. Bu 
makalede kronik karaciğer hastalığı akut alevlenme tablosuyla acil serviste izlenen ve MELD 
skoru 22 olarak hesaplanan ve hepatik trasplantasyon gerekebilecek bir olgu sunuldu. 

 

Olgu: 42 yaĢında erkek hasta halsizlik yakınması ile acil servise getirildi. Öyküsünden 
Ģikayetinin üç gün önce baĢladığı, bir gün önce buna vücudunda sararma, bulantı, kusma, 
epigastrik bölgede rahatsızlık hissi eklendiği ve 15 yıl önce HbsAg pozitifliği nedeniyle takip 
edildiği öğrenildi. BaĢvuruda tansiyon arteriyal 135/95 mmHg, kalp atımı 76/dk, solunum 16 

/dk, ateĢ 36.1°C (timpanik) idi. yapılan fizik muayenesinde cilt ve skleralar ikterik idi ve sağ 
üst kadranda hassasiyet mevcuttu. Diğer fizik muayene bulguları normal idi. Laboratuar 
incelemesinde beyaz küre 9800 /mcL, hemoglobin 15.5 g/dL, platelet 126000 / mcL, total 

bilirubin 15,96 mg/dL, direk bilirubin 13,92 mg/dl, AST 2679 mg/dL, ALT 2663 mg/dL, 

kreatinin 1 mg/dL, protombin zamanı 17.6 sn, INR 1,66 idi. Yapılan ultrasonografik 
görüntülemede karaciğer konturları düzgün, boyutu artmıĢ (225 mm) ve parankim ekosu hafif 
derecedeki steatoza bağlı olarak artmıĢ idi. Safra kesesi normal idi. Hastanın MELD skoru 22 
olarak hesaplanması üzerine hepatik transplantasyonun yapılabileceği bir merkeze nakledildi. 
 

Sonuç: MELD skoru hepatik yetmezlik tanısı konan hastalarda hastalığın Ģiddetini, mortalite 
riskini değerlendirebileceği gibi trasplantasyon ihtiyacını ve bu tür hastaların yönlendirilmesi 
gereken merkezleri de belirler. 

  

Anahtar Kelimeler: Hepatik yetmezlik, hepatik transplantasyon, MELD skoru 
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[PB-U03] 

Genç bir hastada baş ağrısı; olgu sunumu 

  

Mehmet Ġrik, Yalçın Gölcük, Murat Özsaraç, Halil Yılmaz 

Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Manisa 

  

Giriş: Venöz sinüs trombozu iskemik inmenin nadir nedenleri arasında olup tüm inme 
vakalarının %0.5'ini oluĢturur. En sık baĢvuru semptomları arasında % 80 vakada baĢ ağrısı 
bulunur. Sıklıkla genç veya orta yaĢtaki bireylerde görülür. Kadınlarda erkeklerden daha fazla 
oranda görülmektedir. 
 

Olgu: Otuzdört yaĢında erkek hasta 5 gündür devam eden analjeziklere yanıtsız baĢ ağrısı ve 
1 gün önce baĢlayan sol göz kapağını kapatamama, sol ağız köĢesini çekememe Ģikâyetleri ile 
acil servisimize baĢvurdu. Hastanın muayenesinde sol yüz yarısında hemihipoestezi, sol 
gözde pitozis, sol ağız köĢesini iyi çekememe ve sol üst ekstremitede ılımlı erken düĢme 
mevcuttu. Hastanın rutinlerinde laboratuar sonuçları normaldi. Hastaya kranial bilgisayarlı 
tomogarfi planlandı (Resim 1). Sağ transvers sinuste tromboz saptanan olguya intravenöz 
heparin tedavisi baĢlanarak yatıĢı yapıldı.  
 

Sonuç: Venöz sinüs trombozu nadir görülür ve tanısı acil tıp hekimleri için güç olabilir. 
Tedaviye cevap vermeyen ve nedeni açıklanamayan baĢ ağrısında venöz sinüs trombozu ön 
planda düĢünülmelidir. Tanıda geçikme morbitide ve mortaliteye neden olabilir. 
  

Anahtar Kelimeler: baĢ ağrısı, pitozis, venöz sinüs trombozu 
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[PB-Ü03] 

"idrar yapamıyorum" 

  

Muhammed Melik Çandar, Behiç Volkan Boz, Özgür Mehmet Ġnegöl, AyĢe Güler, Ahmet 
Tekinsoy 

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Düzce 

  

GiriĢ:  
Üriner sistem acilleri acil servisin sık rastlanan sorunlarındandır. hastalar kimi zaman bir idrar 
yolu enfeksiyonu, kimi zaman organize bir hematom, kim zaman da bir renal kolik ağrı ile baĢ 
vururlar. Dizüri sık rastlanan bir Ģikayet olup bazen anüri de görülebilmektedir. 
 

Olgu: 56 yaĢında bayan hasta acil servise idrar yapamama Ģikayeti le baĢ burdu. idrar 
yapamadığını ve çiĢini yaptığı yerde bir sertlik olduğunu ifade etti. bu sertliğin de bir günden 
daha kısa sürede meydana geldiğini, birkaç gündür var olan ağrılarının bu sabah geçtiğini 
ancak birden bu sertlik ile birlikte idrara sıkıĢma hissinin doğduğunu ifade etti. Hastanın daha 
önceden bilinen renal kolik ağrı öyküsü olduğu ve taĢ düĢürdüğü öğrenildi. 
Hastanın sistemik muayenesi doğaldı. Hasta bilgilendirilerek izni alındıktan sonra sistemik 
muayeneyi takiben ürogenital muayenesi yapıldı. Hastanın eksternal üretral measının normal 
anatomik lokasyonda olduğu, ödemli ve kızarık olmadığı ancak dıĢarı doğru 2-3mm kadar 

protrude olduğu ve üretral meanın içinde kahverengi bir oluĢum inspekte edildi. Bu bir 
yabancı cisimdi. ancak hasta öyküsünde eksternal bir yabancı cisim düĢündürecek bir bilgi 
vermedi. Steril bir portegü yardımı ile saha temizliği yapılan üretra içindeki sert ve katı olan 
yabancı cisme dokunulduğunda metalik bir çınlama sesi duyuldu. cisim portegü ile 
kavranarak traksiyona alındı. On ila onbeĢ saniye traksiyonda tutulan cisim yavaĢ yavaĢ 
üretral meadan sıyrılarak sonunda çıkarıldı. Evet, yabanci cismimiz bir üriner sistem taĢı idi. 
(ġekil 1.) 
Grafileri ve laboratuar tetkiklerinde renal fonksiyon bozukluğu, taĢ, kitle ya da enfeksiyon 
bulguları saptanmayan hasta üroloji polikliniği önerilerek taburcu edildi. 
 

Sonuç: üretral obstrüksiyonlar özellikle bayan hastalarda daha nadir izlenmekle beraber 
etiyoloji sıklıkla mesane içi hematom ya da enfeksiyondur. üreterler üriner sistemin en dar 
yeri olarak kabul edilir. ancak mesanede oluĢacak bir taĢının ani bir Ģekilde üretrayı tıkaması 
sonucu obstrüksiyon görülebileceği ve bunun basit bir müdahale ile bazen giderilebileceği 
akılda tutulmalıdır. 
  

Anahtar Kelimeler: üretral obstrüksiyon, renal kolik, yabancı cisim çıkarma 

 

 



 

9. Türkiye A il Tıp Ko gresi -6 Eki   Eskişehir    
 

818 

 

Şekil 1. 

 
Hastanın üretrasından çıkarılan, düzgün sınırlı olmayan yabancı cisim, üriner sistem taşı 
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[PB-U04] 

Yüksek Enerjili Travma Hastalarında Yatakbaşı Ultrasonun ve Tomografinin Önemi 
  

Murat Ersel, Derya Sezdi, Yusuf Ali Altuncı, AyĢe Ece Tavas, Selahattin Kıyan 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Ġzmir 
  

GiriĢ: Travma hastalarında yatak baĢı ultrason uygulamalarının erken tanı ve tedavide rutin 
olarak uygulanmaktadır. Ayrıca yüksek enerjili travma hastalarında erken yatak baĢı ultrason 
bakısı ile birlikte ileri tetkik yapma kararının eĢiğinin düĢük tutulması da önemlidir. 
 

Yatak baĢı ultrasonun ve erken tomografi görüntülenmesinin hasta değerlendirilmesindeki 
önemini göstermak amacıyla aĢağıdaki olgu sunulmuĢtur. 
 

Olgu: 63 yaĢındaki erkek hasta acil servis travma bölümüne araç içi trafik kazası ile 112 
taragfından getirilmiĢ; geliĢ fizik muayenesinde bilinç açık, GKS:15 koopere, oryante, 
servikal 6-7 seviyesinde spinöz proçes hassasiyeti, solunum seslerinde azalma, kot üzerinde 
krepitasyon ve sternum üzerinde ağrı, batın sol üst kadranda hassasiyet saptanmıĢtır. 
 

Yatak baĢı ultrason yapılmıĢ olup batın içi serbest sıvı saptanmaz iken; bası bulgusu 
vermeyen perikardiyal effüzyon saptanmıĢtır. 
Hastanın çekilen toraks tomografisinde manubrium sternide nondeplese fraktür hattı ve 
retrosternal sıvı saptanmıĢtır. 
 

Sonuç: GeliĢ ve izlemdeki fizik muayenelerinde sternum üzerinde hiçbir hassasiyeti olmayan 
hastanın tomografisinde sternum fraktürü saptanmıĢ olması travma hastalarında kullanılan 
FAST uygulamasında perikardiyal effüzyona bakılmasının ve travma mekanizması yüksek 
olan hastalarda ileri tetkik yapma eĢiğinin düĢük tutulmasının önemini daha net göstermiĢtir. 
  

Anahtar Kelimeler: Acil servis, yatakbaĢı ultrason, yüksek enerjili travma 
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[PB-Ü04] 

Renal İnfarkt 
  

Turgay Yılmaz Kılıç, Seda Dağar 
Ġzmir Tepecik EAH 

  

GiriĢ: Renal infarkt nadir görülen bir klinik problemdir ve sıklıkla silik semptomları nedeniyle 
yanlıĢ tehĢis edilir. Renal infarkta özgün herhangi bir klinik veya laboratuar testini 
bulunmaması nedeni ile tanı genellikle geri dönüĢümsüz infarkt geliĢtikten sonra 
konulabilmektedir. 

Olgu: 82 yaĢında kadın hasta, ani baĢlayan ve süreklilik arz eden sol yan ağrısı ile Ģikayetinin 
baĢlagıcından yaklaĢık 16 saat sonra acil servise baĢvurdu. Hastanın ağrıyla birlikte bulantı, 
kusma ve ateĢ Ģikayeti mevcuttu. Hastanın baĢvuru anındaki kan basıncı142/68 mmHg, kalp 
hızı 109 atım/dk, solunum sayısı 16/dk ve ateĢ 38.6oC idi. Batın muayenisinde sol 
kostovertebral açı hassasiyeti dıĢında anormal bulgu yoktu. Laboratuar testlerinin 

sonuçlarında hematüri dıĢında sol yan ağrısını açıklayacak anlamlı bir patoloji yoktu. 
Tedaviye dirençli ağrı nedeniyle hastaya yapılan kontrastlı batın bilgisayarlı tomografi 
görüntülemesinde segmental renal infarkt teĢhis edildi (Resim 1 ve 2). Hasta konservatif 

olarak takip edildi. Böbrek fonksiyonları normal olan hasta poliklinikten takip edilmek üzere 
taburcu edildi.  

Sonuç: Renal infarkt tanısı genellikle klinik Ģüpheye dayanmaktadır. Acil servis hekimleri 
Ģiddetli ve açıklanamayan karın, bel ve yan ağrısı ile baĢvuran hastaların klinik yönetimi 
sırasında renal infarkt tanısını da aklında bulundurmalıdır. 
  

Anahtar Kelimeler: renal infarkt, yan ağrısı, bilgisayarlı tomografi 
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Resim 2 
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[PB-U05] 

Başörtüsü İğnesine Bağlı Penetran Boyun Travması 
  

Selahattin Kıyan, Elif Dilek Çakal, Murat Ersel, Yusuf Ali Altuncı, Funda Karbek Akarca 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Ġzmir 
  

GĠRĠġ  
 

BaĢörtüsü iğnesi literatürde sıklıkla aspirasyon ve yutulma ile belirtilmektedir. Acil 

servisimize boynuna baĢörtüsü iğnesi saplanması ile baĢvuran hastamız üzerinden penetran 
boyun travmalarını sizinle paylaĢmak istedik. 
 

OLGU 

 

BaĢvurudan iki gün önce boyun sol tarafından arkasında topu olmayan baĢörtüsü iğnesi batan 
hasta sol omuz ağrısı ile acil servise baĢvurdu. Hastanın geliĢ vitalleri stabil, hava yolu açık, 
solunum spontan, dolaĢım patent, yapılan fizik muayesinde vasküler ve periferik nörolojik 
yapılara ait defisit yoktu. Duyu ve motor muayene, akciğer sesleri ve oral alımı olağandı. 
Hastanın iğne giriĢ deliği düĢey düzlemde sol sternokleidomastoid kas ön ucunun yaklaĢık 2 
cm lateralinde, yatay düzlemde Roon ve Christensen sınıflamasına göre 1. bölgenin üst 
sınırındaydı. Ġki yönlü servikal ve posteroanterior akciğer grafilerde yabancı cisme ait dansite 
saptanmazken sol omuz grafisinde humerus medial sınırında cerrahi boyun hizasında görüldü. 
Göğüs cerrahisi ve ortopediyle konsulte edilen hastaya acil cerrahi giriĢim planlanmazken 
izlem amaçlı poliklinik kontrolü önerildi.  

 

SONUÇ 

 

Önemli damarsal, sinirsel yapıların yoğunluğu, solunum ve sindirim sistemine ait yapıların 
varlığı ve yüzeyselliği nedeniyle minör görünen boyun penetran yaralanmaları hayati 
olabilmektedir. Penetran boyun travmalarının yönetimi havayolu ve hemodinaminin kontrolü 
ile baĢlar. Sonra yara yeri değerlendilir. Platisma tamamen intakt ise yara tamiri genellikle 
yeterlidir. Eğer platisma aĢıldıysa yaklaĢıma yaranın yerleĢimine ve katılan boyun zonlarına 
göre karar verilir, acil cerrahi konsültasyon endikedir. Bizim yaralanmamızın da içinde 
bulunduğu 1. bölge klavikuladan krikoid kartilaja kadar uzanır. Olası akciğer, trakea, 
özefagus, spinal-vertebral yapılar, proksimal karotis ve büyük torasik damar yaralanmaları 
olabilir. Hemopnönotoraks, vasküler ve sindirim sistemi yaralanması dıĢlanmalıdır. 2. bölge 
krikoid kartilajdan mandibula köĢesine kadar uzanır. Karotis ve vertebral arterler, juguler 
venler, özefagus, spinal yapılar, larinks ve trakea risk altındadır. 3. bölge mandibula 
köĢesinden kranium basisine kadar uzanır. Distal karotis ve vertebral arterler, farinks ve 
spinal yapılar risk altındadır. Bizim boyun bölgesindeki yaralanmamız nadir görülen ve 
kanımızca ilk defa yayınlanan bir olgudur. Hasta nörovasküler açıdan değerlendirildikten 
sonra izlemi uygundur. 

  

Anahtar Kelimeler: Acil Servis, BaĢörtüsü Ġğnesi, Penetran Boyun Travması 
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[PB-Ü05] 

Wellen Sendromu 

  

Mustafa Burak Sayhan, Hızır Taner CoĢkun, Ozan ÖzıĢık 

Trakya Üniversitesi Acil Tıp Anabilimdalı 
  

Wellen Sendromu (WS) unstabil anjina pektoris (USAP) kliniğine sahip hastalarda kritik 
proksimal LAD darlığını ifade eder. Diğer bir ifade ile koroner arter hastalığının preinfakt 
evresi de denilebilir. Bu Sendrom anterior myokardial infarktüse ilerleme riski taĢıdığından 
baĢvuru aĢamasında tanınması büyük önem arz etmektedir. Tanıda; unstabil anjina kliniği 
mevcut olup, EKG‟de karakteristik T dalgaları görülürken, Q dalgası gözlenmez, beraberinde 
normal veya hafif yükselmiĢ kardiak enzimler bulunabilir. Unstabil anjina pektoris kliniği ile 
baĢvuran hastaların zaman kaybetmeden hızlı bir biçimde PCI ile tanıya gidilmesinin önemini 
vurgulamayı amaçladık.  
OLGU 

Bilinen kronik hastalık öyküsü olmayan 59 yaĢındaki erkek hastada eforla gelen ve bir saate 
yakın süren tipik baskı tarzında göğüs ağrısı olmuĢ. Mevcut Ģikâyet ile dıĢ merkeze baĢvuran 
hastanın takiplerinde kardiyak enzimlerininde yükselme tespit edilmemiĢ. Yapılan EKO‟da 
apexde hipokinetik alan tespit edilmesi üzerine USAP ön tanısıyla kliniğimize yönlendirildi. 
Kliniğimize baĢvuru anında çekilen EKG‟de göğüs derivasyonlarında yaygın simetrik T 
negatiflikleri bulunan ve WS özelliği taĢıyan EKG bulgularıyla hastaya koroner PCI yapılmak 
üzere koroner yoğun bakım ünitesine transfer edildi (Resim 1). Hastanın epikiriz notlarından 
edinilen bilgiye göre PCI‟sinde LAD de %90 darlık olduğu görülmüĢtür. 
  

Anahtar Kelimeler: Wellen Sendromu, Unstabil Anjina Pektoris, Göğüs Ağrısı 
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[PB-U06] 

Tek Taraflı Güçsüzlük İle Gelen Hipokalemik Peryodik Paralizi 
  

Fatih Nazmi Yaman
1
, Mustafa ġahan2, Mustafa Yılmaz1

 
1KahramanmaraĢ Necip Fazıl ġehir Hastanesi, Acil Servis, KahramanmaraĢ 
2Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Hatay 

  

Güçsüzlük, acil servislere ve polikliniklere sık baĢvuruların yapıldığı yaygın, ancak 

nonspesifik bir durumdur. Güçsüzlüğün birçok farklı nedeni olmasına rağmen, fizik 
incelemede azalmıĢ kas kuvvetinin gösterilmesi ayırıcı tanıyı önemli ölçüde daralmaktadır. 
YaĢamı tehdit etme potansiyeli olan inmeler ve tümörlerin neden olduğu sinir hasarları 
öncelikli olarak ekarte edilmelidir. Ciddi motor nöron hastalıkları veya postiktal paralizi nadir 
görülen nörolojik durumlardandır. Hipokalemik Peryodik Paralizi,seyrek görülmesi nedeniyle 
ilk değerlendirmede tanı koyması zor bir hastalıktır. 
Biz bu olguda; tek taraflı kuvvet kaybı ile acil servise baĢvuran HPP tanılı hastayı sunduk. 
Paralizi nedenleri arasında bu tanının da hatırda tutulması gerektiğini ve HPP‟de gecikmiĢ 
tanı ve tedavilerin mortal olabileceğini vurgulamayı amaçladık. 
  

Anahtar Kelimeler: Hipokalemik Peryodik Paralizi, Ani Güçsüzlük, Hipokalemi 
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[PB-Ü06] 

Şüphe Sonuç Verdi:Pnömotoraks 

  

Ramazan Güven1, Ġnan Beydilli1, Mustafa Avcı1
, Kamil Can Akyol

1, Faruk Güngör1, Ġbrahim 
Halil Toksul

1
, Ali Uzar

2
 

1Antalya Eğitim Ve AraĢtırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği, Antalya 
2Antalya Eğitim Ve Hastanesi Göğüs Cerrahi Kliniği, Antalya 

  

GiriĢ: Altta herhangi bir hastalık veya travma öyküsü olmaksızın viseral ve paryetal plevra 
arasına hava koleksiyonu veya gaz birikmesine bağlı olarak akciğer kolapsına neden olan 
duruma primer spontan pnömotoraks denilmektedir. Olguların çoğu genç ve sigara içen 
kiĢilerden oluĢmaktadır. Hastalar çoğunlukla ani baĢlayan göğüs ağrısı veya nefes darlığı ile 
baĢvururlar.  
 

Olgu: 26 yaĢında erkek hasta hastanemiz acil servisine bir kaç gündür olan göğüs ağrısı 
Ģikayetleri ile baĢvurdu. ÖzgeçmiĢinde 1 paket/gün sigara içmekteydi. Hastaneye 
baĢvurmadan yaklaĢık 2 saat önce bu göğüs ağrısının iyice Ģiddetlendiğini belirtti. Nefes 
darlığı yoktu. Ancak nefes aldığında ağrı Ģiddeti artıyormuĢ. Hastanın vital bulguları normal 
değerlerdeydi. Akciğer muayenesinde solunum sesleri normaldi. Diğer fizik muayene 
bulgularında pozitif bir bulgu yoktu. Hastanın çekilen PA akciğer grafisinde pnömotoraks 
lehine olan viseral plevra çizgisi mevcut değildi. Fakat sağ apeks bölgesinde akciğer parankim 
dokusuna ait damarlanmanın silik olduğu görüldü. Bunun üzerine hastaya toraks BT çekildi. 
Toraks BT sonucunda hastanın sağ apeks ve alt akciğer lobunda küçük boyutlu, %15‟i 
geçmeyecek Ģekilde pnömotoraks olduğu görüldü. Takip dönemlerinde oksijen tedavisi alan 
hastaya invaziv giriĢim yapılmadı. Hastanın kontrol grafilerinde pnömotoraksı gerilemiĢti.  
Sonuç: Spontan pnömotoraksı olan stabil hastalarda direk PA akciğer grafisinin sensitivite 

oranı düĢüktür. Klinik Ģüphe varlığında toraks BT bir sonraki tanısal basamak olarak 
değerlendirilmelidir. 
  

Anahtar Kelimeler: ağrı, genç, pnömotoraks 
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PA akciğer grafi 

 
Hastanın çekilen PA akciğer grafisinde pnömotoraks lehine olan viseral plevra çizgisi mevcut 
değildi. Fakat sağ apeks bölgesinde akciğer parankim dokusuna ait damarlanmanın silik 
olduğu görüldü. 
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pnömotorask BT görüntüsü 

 
Toraks BT sonucunda hastanın sağ apeks ve alt akciğer lobunda küçük boyutlu, %15’i 
geçmeyecek şekilde pnömotoraks olduğu görüldü. 
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[PB-U07] 

Düşme sonrası hastada ilginç bilgisayarlı beyin tomografi görüntüsü 

  

Pınar YeĢim Akyol, Fatih Esad Topal, Erden Erol Ünlüer, Kemal Gökçek, Umut Payza, Pınar 
Hanife Kara 

Ġzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve AraĢtırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği, 
ĠZMĠR 

  

GiriĢ: Subaraknoid kanama(SAK), yüzeyel ven ve arterlerin, pia ve araknoidin yaralanmasıyla 
geliĢir. Subaraknoid kanamanın en yaygın sebebi kaniyoserebral travmadır. Radyolojik 
yöntemler arasında SAK tanısı için en sık kullanılan yöntem kontrastsız bilgisayarlı 
tomografidir. Bazı travmatik subaraknoid kanamalar erken BT taramalarında gözden 
kaçırılabilir. Genellikle, yaralanmadan 6-8 saat sonra yapılan BT taramatravmatik 
subaraknoid kanama saptanması için daha duyarlıdır. 
Olgu: 80 yaĢında erkek hasta aynı seviyeden düĢme nedeniyle acil servise getirildi. Hastanın 
bilinci açık, koopere, oryante, Glaskow koma skoru 15 olarak saptandı. Amnezi öyküsü 
mevcut olan hastanın yapılan laboratuvar incelemeleri normal sınırlarda saptandı. Radyolojik 
incelemelerinde Beyin bilgisayarlı tomografi (BBT)‟de birkaç alanda intraparankimal 
hemoraji, ventrikül etrafında hiperdens alan tesbit edilen subaraknoid kanama 
düĢünüldü(ġekil 1). Beyin cerrahisi tarafından değerlendirilen hastada kalsifikasyon ve kitle 

olmadığı Kraniyal Manyetik Rezonans incelemesinde gösterildi, kontrol BBT‟de 
ventriküllerde seviye veren kanama (Ģekil 2)saptanan hasta beyin cerrahi servisine yatırıldı. 
Sonuç: Klinik pratiğimizde çok sık görmediğimiz bir görüntüleme bulgusu olan beyin 
parankimi ile beyin zarları arasında kalan hemorojinin ventrikül içinde seviye vermeden 
etrafını saran görüntüsü bize hemorojinin özellikle erken dönemde farklı Ģekillerde bulgu 
verebileceğini ve klinisyeni yanıltabileceğini görülmekle birlikte travma hastasında öncelikle 
travmatik nedenler düĢünülmelidir. 
  

Anahtar Kelimeler: subaraknoid kanama, acil servis, beyin bilgisayarlı tomografi 
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resim 1 

 
Beyin Bilgisayarlı tomografi aksiyal kesitlerinde lateral ventrikül çevresinde hiperdens alan 

görüntüsü 

 

 

resim 2 

 
Beyin Bilgisayarlı tomografi aksiyal kesitlerinde lateral ventrikül içerisinde seviye veren 
hiperdens alan görüntüsü 
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[PB-Ü07] 

Fizik Tadavi esnasında oluşan femur schaft kırığı, bir olgu sunumu 

  

Sultan Tuna Akgöl Gür, Ethem Acar, Hüseyin ġahin, Orhan Delice 

Erzurum Bölge Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Acil tıp Kliniği, Erzurum 

  

GiriĢ: Femur cisim kırığı tanımı, trokanter minörün beĢ santimetre altından, adduktor 
tüberkülün proksimaline kadar olan femur diafizindeki kırıkları içermektedir. Femur cisim 
kırıkları, genellikle travma sonucu oluĢan, hayatı tehdit eden yaralanmalarla birlikte 
bulunabilen ve kalıcı fonksiyon bozukluklarına yol açabilen kırıklardır. Femur cisim kırıkları 
%75‟e varan oranlarda, genç eriĢkinlerde ve yüksek enerjili yaralanmalar sonrasında 
gözlenmektedir. Artan ateĢli silah yaralanmaları ve yüksek enerjili motorlu araç yaralanmaları 
açık kırık sıklığını da beraberinde arttırmaktayken yaĢlılarda ise genellikle basit düĢmeler 
femur cisim kırığına neden olmaktadır. Genç bir hastada femur cisim fraktürü için yüksek 
enerjili travma gerekirken bizim anlatacağımız olguda olduğu gibi fizik tedavi ile de bu 
kırıkların oluĢabileceği bilinmelidir. 
Olgu: 16 yaĢında serebral palsi nedeniyle fizik tedavi almakta olan erkek hasta femur germe 

egzersizi esnasında olan femur ağrısı Ģikayeti ile acil servisimize baĢvurmuĢtu. Hastanın fizik 
muyenesinde femur 1/3 proximal bölgesinde ağrı ve ĢiĢlik haricinde fizik muayenesi doğaldı. 
Hastaya çekilen femur grafisinde femur shaft kırığı tespit edilen, kemik dansite ve 
mineralizasyonunda belirgin patoloji tespit edilmeyen hasta ortopedi ile konsülte edildi. 
Ortopedi tarafından operasyon önerilen hasta servise yatırıldı. 
Sonuç: Genç hastalarda yüksek enerji gerektiren travmalarla oluĢan femur cisim fraktürlerinin 
minör travmalarla da oluĢabileceği akılda tutulmalıdır. 
  

Anahtar Kelimeler: Acil Servis, Femur Fraktürü, Fizik Tedavi 
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Femur Grafisi 

 
Resim 1. Femur shaft kırığı 
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[PB-U08] 

Renal ve Splenik İnfarkt 
  

Veysi Eryiğit1, Münevver Ġnce2, BarıĢ Eser3
, Zahide Karaca

2
, Ayhan Umay

4
, Murat 

Bağcıoğlu5
, Yasin Demir

6
 

1Bingöl Devlet Hastanesi, Acil servis, Bingöl 
2Bingöl Devlet Hastanesi, Dahiliye Servisi, Bingöl 
3Bingöl Devlet Hastanesi, Nefroloji Servisi, Bingöl 
4
Bingöl Devlet Hastanesi, Radyoloji Servisi, Bingöl 

5Bingöl Devlet Hastanesi, Üroloji Servisi, Bingöl 
6
Dr.Ersin Arslan Devlet Hastanesi, Acil Servis, Gaziantep 

  

GiriĢ: Renal infarktüse neden olan akut renal arter embolisi, tüm acil servis baĢvurularının 
yaklaĢık olarak %0,007‟sini oluĢturan oldukça nadir bir tanıdır. Renal infarktüse ait özel 
klinik bulgu ve belirtinin olmaması, tanısının daha sık olarak görülen üriner sistem taĢ 
hastalığı, lumbago veya diğer karın içi patolojilerle karıĢması ve dolayısıyla klinik olarak 

ayırıcı tanıda ilk sıralara konulmaması düĢük insidansın nedenlerinden olarak 
düĢünülmektedir. 
Olgu: AltmıĢ yedi yaĢında kadın hasta acil servise ani baĢlayan sol yan ağrısı ile baĢvurdu. 
Vital bulguları olağan olan hastanın yapılan muayenesinde sol kostovertebral açı hassasiyeti 
dıĢında özellik saptanmadı. Hastadan tam kan sayımı, biyokimya tetkiki,tam idrar tahlili ve 
EKG istendi. Kan tetkiklerinde kan üre nitrojeni (BUN) 42 mg/dL dıĢında tüm değerleri 
normal olan hastanın idrar tahlilinde bir özellik yoktu.Hastanın EKG‟sinde atrial fibrilasyon 
(ventriküler hız:85 v/dk) tespit edildi.Semptomatik tedavi ile Ģikayetleri gerilemeyen hastaya 
abdomen bilgisayarlı tomografisi (ABT) çekildi. ABT‟de, sol böbrekte tama yakın hipodens 
infarkt ile uyumlu görünüm, dalakta üst polde hipodens infarkt ile uyumlu görünüm ve alt 
polde kalkül izlendi. Hasta tedavi düzenlenmesi için dahiliye kliniğine yatırıldı. Uygun sıvı 
desteği sağlanan hastada idrar çıkıĢının yeterli olması ve böbrek fonksiyon bozukluğu 
geliĢmemesi nedeni ile ko-morbidite ve ileri yaĢ dikkate alınarak invaziv giriĢim 
düĢünülmedi. 
Sonuç: Renal enfarktüse ait özel klinik bulgu ve belirtinin olmaması geç tanı konmasına 
neden olmaktadır. Vakamızda da olduğu gibi ileri yaĢlı,kardiyovasküler ko-morbiditesi olan 

hastalarda ayırıcı tanıda renal infarktüs dıĢlanmalıdır.Bu vakada erken teĢhis konan, kronik 
atrial fibrilasyon zemininde geliĢen renal infarkt ve splenik infarkt sunulmuĢtur. 
  

Anahtar Kelimeler: Acil Servis, Yan ağrısı, Renal infarkt 
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Abdomen bt 

 
dalakta üst polde hipodens infarkt ile uyumlu görünüm 
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Abdomen bt 

 
sol böbrekte tama yakın hipodens infarkt ile uyumlu görünüm 
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[PB-Ü08] 

Karın ağrısında atipik kardiyak neden:İntrakardiyak trombüs 

  

Pınar YeĢim Akyol, Erden Erol Ünlüer, Gülbahar Söz, Fatih Esad Topal, Arif Karagöz 

Ġzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve AraĢtırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği, 
ĠZMĠR 

  

GiriĢ: Kardiyak emboli olgularının %45 ini atriyal fibrilasyon, %25 ini akut yada kronik 
miyokard enfarktüsü ve %10 kadarını valvüler kalp hastalıkları oluĢturmaktadır. Ventriküler 
trombüs ise klinik olarak sistemik emboli geliĢtiğinde akla gelmektedir. Anterior miyokard 
enfarktüsü sonrası ve sol ventrikül anevrizması olan olgularda ventriküler trombüs daha sık 
görülmektedir. 

Olgu: 78 yaĢında kadın olgu acil servise karın ağrısı ve baĢ dönmesi yakınması ile baĢvurdu. 
Bilinen kalp yetmezliği ve atriyal fibrilasyon özgeçmiĢ öyküsü olan olgu son 3 aydır medikal 
tedavi kullanmamıĢ. Olgunun TA: AteĢi:36.7C, nabzı 130 /dk, solunum sayısı: 18/dk, SpO2 
%94 saptandı. Fizik muayenesinde genel durumu iyi, koopere oryante idi. Kardiyovasküler 
sistem muayenesinde ekses ve üfürümü yoktu. Solunum sistemi bakısında her iki akciğer 
bazallerinde ralleri mevcuttu. Ekstremite bakısında pretibial iki pozitif gode bırakan ödemi 
mevcuttu. Olgunun beyaz küresi: 13.400 mm3, %86 parçalı hakimiyeti mevcuttu. Troponin I: 
0,786 ngmL (0-0,06 ngmL), CK-MB: 9.32 ngmL (0-5 ngmL), tam idrar tetkikinde bol lökosit 
dıĢında diğer biyokimya ve koagülasyon testleri normal olarak tesbit edildi. 

Elektrokardiyografisinde hızlı ventrikül yanıtlı atriyal fibrilasyonu mevcuttu. Kalp yetmezliği 
açısından yapılan yatak baĢı ultrasonografisinde sol ventrikül apeksinde 33x22 mm boyutta 
trombüs izlendi. Ejeksiyon fraksiyonu iyi olarak değerlendirildi. Kontrastlı batın 
tomografisinde dalakta emboli ile uyumlu hipodens alan tesbit edildi. Kardiyoloji kliniğine 
yatırılan olgu kalp damar cerrahinin de katılımı ile konseyde değerlendirildi. Olguya 
operasyon planlandı. Hastanın cerrahi giriĢimi kabul etmemesi üzerine medikal tedavi ile 
izlemine karar verildi. 

Sonuç: Sol ventrikül anevrizması görüntülenmesinde çok çeĢitli yöntemler bulunmakta. 
Kontrast anjografi, radyonüklid anjiografi invazif teknikler iken bilgisayarlı tomografi, 

manyetik rezonans görüntüleme ve ekokardiyografi non invazif yöntemlere örnektir. Bir 
çalıĢmada ekokardiyografinin ventiküler trombüsü saptamada sensitivitesi %86, spesifitesi % 
95 olarak saptanmıĢtır. YatakbaĢı ultrasonografisi kardiyak patolojileri saptamada kolay 

ulaĢılabilir, hızlı ve acil servis hekiminin tanı koyma ve tedavi sürecini baĢlatma süresini 
kısaltmaktadır. 
  

Anahtar Kelimeler: karın ağrısı, intrakardiyak trombüs, yatakbaĢı ultrasonografi 
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resim 1 

 
yatak başı ultrasonografide, parasternal uzun aks görüntülemesinde sol ventrikül apeksinde 
33x22 mm boyutta trombüs izlenmektedir. 
 

 

resim 2 

 
yatak başı ultrasonografide, apikal dört çember görüntülemesinde sol ventrikül apeksinde 
33x22 mm boyutta trombüs izlenmektedir. 
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[PB-U09] 

Luksasyo Erekta 

  

Turgay Yılmaz Kılıç, SavaĢ Sezik, Ersin Aksay, Özge Atilla Duman 

Ġzmir Tepecik EAH 

  

GiriĢ: Luksasyo erekta (omuz ekleminin aĢağıya çıkığı), omuz çıkığının nadir görülen bir 
tipidir. Luksasyo erektayı oluĢturan indirekt mekanizmada abduksiyon manevrası ile humerus 
proksimali akromiyondan kaymakta ve eklem çıkığı oluĢmaktadır. Direkt mekanizmada ise 
kol abduksiyonda iken aksiyel yüklenme ile eklem çıkığı bildirilmiĢtir. Kinik görünüm çok 
karakteristik olup kol elevasyonda önkol baĢın üzerinde fikse pozisyonda gözlenir. Humerus 
baĢı aksiller bölgede palpe edilir. 
Olgu: YetmiĢbeĢ yaĢında bayan hasta ayağının kayması sonrası sol eli üzerine ters bir Ģekilde 
düĢtükten sonra sol omuzda ağrı ve hareket ettirememe Ģikayeti ile acil servise baĢvurdu. 
Fizik muayenesinde sol omuz yukarı eleve ve aĢırı ağrılı bir pozisyonda idi. Sol omuz 
yaklaĢık120 derece abduksiyonda ve sol aksillada ĢiĢlik palpe ediliyordu. Nörovasküler 
patoloji saptanmadı. Radyolojik değerlendirme sonucu humerus baĢının glenoidin inferioruna 

çıktığı saptandı (Resim 1). Sedasyon ve analjezi uygulanan hasta Kocher manevrası 
uygulanarak redükte edildi (Resim 2). Redüksiyon sonrası sol omuzu içine alan üçgen bandaj 
uygulandı. Redüksiyon sonrası muayenesinde nörovasküler patoloji saptanmayan ve kontrol 

grafisinde anatomik dizilimin sağlanmıĢ olduğu gözlenen hasta ortopedi poliklinik kontrolü 
önerilerek taburcu edildi.  
Sonuç: Luksasyo erekta olgularında sporadik damar ve sinir yaralanmaları da bildirilmiĢtir. 
Literatürde tuberkulum majus kırığı oranlarının anterior ve posteriora oranla daha çok 
olduğunu bildirmiĢlerdir. Komplikasyonların önlenmesinde erken redüksiyon büyük önem 
taĢımaktadır. Luksasyo erakta olguları yeterli sedasyon ve analjezi uygulaması ve kapalı 
redüksiyon yöntemi ile acil serviste baĢarılı Ģekilde tedavi edilebilmektedir. 
  

Anahtar Kelimeler: Luksasyo erekta, acil servis, omuz muayenesi 
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Resim 2 
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[PB-Ü09] 

At tepmesi sonucu gelişen pnömomediastinum 

  

Veysi Eryiğit1
, Hakan Keskin

2
, Mehmet Can Girgin

1
, Ayhan Umay

3, Serbülent Aydın4
, 

Kasım Ġlker Ġtal5, YoldaĢ DemirtaĢ6
 

1Bingöl Devlet Hastanesi, Acil Servis, Bingöl 
2Bingöl Devlet Hastanesi, Göğüs Cerrahi Servisi, Bingöl 
3Bingöl Devlet Hastanesi, Radyoloji Servisi, Bingöl 
4Bingöl Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Servisi, Bingöl 
5Bingöl Devlet Hastanesi, Anezteziyoloji ve Reanimasyon Servisi, Bingöl 
6Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Ġstanbul 
  

GiriĢ: Pnömomediastinum(PM), mediastinum içinde hava bulunmasıdır.Alveol içi basıncın 
ani artıĢı ile alveollerin yırtılması sonucu ortaya çıkar.PM; spontan,travmatik veya iyatrojenik 
olabilir. 

Olgu: Yirmi altı yaĢında erkek hasta at tepmesi sonrası göğüs ağrısı ve nefes darlığı ile acil 
servise baĢvurdu.Hastanın TA:100/60 mmHg ve nabız:75 v/dk‟ydı.Yapılan fizik muayenede 
göğüs ön bölgesinde yer yer ekimotik alanlar,yüzünde sol maxiller bölgede dermoabrazyonlar 
görüldü.Akciğer sesleri dinlemekle bilateral olağan olup her iki akciğer de solunuma eĢit 
katılıyordu.Diğer sistem muayeneleri olağan olan hastadan tam kan sayımı,biyokimya tetkiki 
ve beyin bt,toraks bt,abdomen bt istendi.beyaz küre sayımı 14.500/mm3 olan hastanın diğer 
tüm kan tetkikleri normaldi.Beyin bt ve abdomen bt‟si normal olan hastanın toraks bt‟sinde 
pnömomediastinum tespit edildi.Göğüs cerrahi ile konsülte edilen hasta,göğüs cerrahi 
tarafından yatırıldı.3 gün oral alımı stoplanıp,iv sıvı,oksijen ve iv antibiyotik tedavisi alan 
hastanın lökosit değerlerinin normale dönmesi ve pnömediastinumunda tam iyileĢme olması 
üzerine 5.gün taburcu edildi. 
Sonuç: Travmatik veya iyatrojenik PM; baĢ,boyun,göğüs ve oral kavite travmaları,dental 
giriĢimler sonrası,özofagoskopi,bronkoskopi ve mekanik ventilasyon sonucu görülebilir.Acil 
servise baĢvuran travma hastalarında pnömomediastinum muhakkak akılda tutulmalıdır. 
  

Anahtar Kelimeler: Acil servis, At tepmesi, Pnömomediastinum 
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Toraks bt 

 
Mediastende pnömomediastinum ile uyumlu görünüm 
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Toraks bt 

 
Mediastende pnömomediastinum ile uyumlu görünüm 
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[PB-U10] 

Paraplejik Hastada Ayırıcı Tanı 
  

Selahattin Kıyan, Nihat Bulandere, Murat Ersel, Yusuf Ali Altuncı, Funda Karbek Akarca 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Ġzmir 
  

GĠRĠġ  
Le riche sendromu; abdominal aort ve iliak bifurkasyonda darlığa sebep olan genellikle yavaĢ 
ilerleyen aterosklerotik bir tablodur. Klasik triadı her iki alt extremitede intermitant 
kladikasyo, seksüel güçte azalma, femoral arter pulsasyonlarının azalması veya olmamasıdır. 
VAKA 

51 yaĢında bayan hasta yaklaĢık 4 saattir olan yürüyememe Ģikayeti ile acil servise getirildi. 
ÖzgeçmiĢinde akciğer ca ve surrenal metastazı olan hastanın operasyon, kemoterapi ve ilaç 
kullanımı yoktu. Kan basıncı:110/75 mmHg, Kalp hızı: 114/dk, Solunum sayısı:18/dk, AteĢ: 
36,6 C, SatO2: 90 idi. Muayenesinde bilateral alt extremitelerde solukluk, soğukluk, anestezi 
ve parapleji mevcut olup alt extremitelerde nabızlar alınamadı. 
Torakaabdominal tomografi sonucunda; sol pulmoner arter alt loba giden arterde 

tromboemboli, renal arter seviyesinden itibaren aort tromboze, bilateral external iliak 

arterlerde zayıf dolum defekti, karaciğer segment 8 de dolum defekti, splenik arter distalinde 
anevrizmatik dilatasyon ve dalak infarktı, bilateral renal ve surrenal infarkt mevcuttu. 
SONUÇ 

Le riche sendromunda tıkanıklık üç tipte görülebilmektedir. Tip 1 (%5-10) distal abdominal 

aort ve common iliak arter proximalinde sınırlı kalır. Tip 2 (%25) abdominal aort ve iliak 
arterlerde yaygın tutulumla karakterizedir. Tip3 de (%65) ise aort, iliak arterler ve femoral 
arterlerde lezyonlar vardır. Tip 1 ve 2 de hastalarda genellikle proximal klaudikasyo varken 
tip 3 hastalarda ise genellikle distal klaudikasyo mevcuttur. 

Literatürde çok sık rastlanmayan bu sendromun genellikle yavaĢ ilerleyen bir kliniği ve klasik 
triadının olmasına ragmen ani geliĢen motor duyu defisiti olan vakalardada akılda tutulması 
gerekmektedir. 

Le riche sendromu klinikte az rastlanan bir sendromdur. Morbidite ve mortalitesi yüksek 
seyretmektedir. Aterosklerotik olay zemininde geliĢen bu süreçte özellikle alt extremiteyi 

ilgilendiren nörolojik ve vasküler sistem semptomları ile gelen hastalarda ayırıcı tanıda 
unutulmamalıdır. 
  

Anahtar Kelimeler: Acil servis, Leriche sendromu, Parapleji 
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[PB-Ü10] 

Nazal Polip hapşırık sonrası burundan dışarı çıkabilir mi? 

  

Veysi Eryiğit1
, Halil Beklen

2
, Mustafa Numan Erdem

1
, Mehmet Can Girgin

1, Kasım Ġlker 
Ġtal3, Gökhan Elçin4, YoldaĢ DemirtaĢ5

 
1Bingöl Devlet Hastanesi, Acil Servis, Bingöl 
2Bingöl Devlet Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Servisi, Bingöl 
3Bingöl Devlet Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Servisi, Bingöl 
4Kırklareli Devlet Hastanesi, Acil Servis, Kırklareli 
5Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Ġstanbul 
  

GiriĢ: Nazal polipler multifaktöriyel nedenli,mukozal inflamasyon ile karakterize,nazal 

kavitede lümene doğru geniĢleyen benign mukozal protrüzyonlardır.Pedinküllü,düzgün 
yüzeyli,jelatinöz bir yüzeye sahiptirler.Burunda kitlenin en sık nedenini oluĢturular.Nazal 
polipin toplumda görülme sıklığı yaklaĢık %1-4‟dür. 
Olgu: Otuz üç yaĢında yedi aylık gebe bayan hasta acil servise hapĢırdıktan sonra burnundan 
dıĢarıya doğru et parçasının çıkması Ģikayetli ile baĢvurdu.Hastadan alınan öyküde daha 
önceden hastaya nazal polip teĢhisi konduğu öğrenildi.Yapılan fizik muayanede sağ burun 
deliğinden dıĢarı doğru yaklaĢık 2-2.5 cm uzunluğunda polipin sarktığı görüldü.Hastanın vital 
bulguları ve diğer sistem muayaneleri olağandı.Hastaya Kulak burun boğaz (kbb) 
konsültasyonu istendi.Kbb hekimi tarafından yapılan muayenede polipin orta meadan köken 
aldığı ve her iki nazal pasajda polip olduğu görüldü.Kbb hekimi tarafından ameliyathaneye 
alınan hastanın,lokal anestezi altında endoskopi eĢliğinde nasal polipi eksize edildi.Sağ nazal 
pasaja anterior tampon konarak kanama kontrolü sağlandı. Postop komplikasyon geliĢmeyen 
hasta bir gün sonra önerilerle taburcu edildi. 
Sonuç: Nazal poliplerin tedavisinde medikal ve cerrahi yöntemler uygulanmaktadır.Ancak 
elektif Ģartlarda uygulanan tedavilerle beraber acil servise değiĢik prezentasyonla baĢvuran bir 

nazal polip vakasını sunmayı amaçladık. 
  

Anahtar Kelimeler: Acil Servis, HapĢırık, Nasal Polip 
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Hastanın sağ burun deliğinden sarkan nasal polip 

 
Sağ burun deliğinden dışarı doğru yaklaşık 2-2.5 cm uzunluğunda polipin sarktığı görülüyor 
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[PB-U11] 

Sizce ne kadar acil? 

  

Güven Kuvandık1
, Ali KarakuĢ1

, Mehmet Duru
1, Cahit Özer2, Mustafa ġahan1

 
1Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı- Hatay 
2Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı- Hatay 

  

GiriĢ: Acil servisler günlük binlerce hasta giriĢinin olduğu 7 gün 24 saat çalıĢan hastanelerin 
en yoğun olan vitrinleridir. Ġki bin on bir yılında 75 milyon olan ülke nüfusumuzun 90 
milyonunun acil servislere baĢvurduğu belirtilmiĢtir. Aynı yıl üniversite hastanemizde 

yaptığımız bir aylık baĢvuran 900 hastanın değerlendirildiği bir çalıĢmada %26 ile en sık 
boğaz ağrısı ve %20 ile karın ağrısı Ģikâyetinin olduğu, hastaların 140‟ının (%14) yatırıldığı, 
760‟ının (%76) taburcu edildiği belirlendi. Yapılan diğer çalıĢmalarda acil hasta tanımına 
uygun olan hasta grupları arasında farklı yüzdeler (% 24,2- %68,7) belirtilmiĢtir. Bu yazıda 
birkaç olgu üzerinden acil hastalık kavramına değinmek istedik. 
Olgu:  

Olgu 1 

Seksen beĢ yaĢında erkek hasta deri kanseri tanılı ve sağ kulakta var olan malign ülsere 
lezyonu nedeniyle acil servise getirildi. Hastanın ülsere lezyonu değerlendirildiğinde yara 
bakımının düzensiz olduğu ve yaranın tamamen kurtçuklarla kaplı olduğu belirlendi. Hastanın 
vital bulguları stabildi. Ġlgili bölümlerle değerlendirilen hasta taburcu edildi.  
 

Olgu 2 

Yüz on iki acil servis tarafından yılan ısırması nedeniyle getirilen 40 yaĢında bayan hastanın 
yapılan muayenesinde hastada yılan ısırığına bağlı herhangi bir fizik muayene bulgusuna 
rastlanmadı. KiĢinin yılan ısırdığını sanarak kendi elini ısırdığı ve buna bağlı ön kolda 
ekimotik alanın oluĢtuğu tespit edilerek hasta taburcu edildi.  
 

Olgu serisi 

Acil servislere rapor almak için her dönem gelebilen ve özellikle sınav döneminde gelen 
öğrenci grupları ve çalıĢanların oluĢturduğu olgular. Maalesef bu grup olgular da acil 
servislerin iĢ yükünü gereksiz bir Ģekilde artırmaktadır.  
 

Sonuç: Gerçek acil olmayan hasta gruplarını çoğaltmak mümkündür. Hem halkın hem de 
sağlık çalıĢanlarının bu konuda bilinçlendirilmesi ve bilgilendirilmesi artırılarak gereksiz acil 
servis ziyaret ve sevkleri azaltılabilir. 
  

Anahtar Kelimeler: Acil servis, acil olmayan hastalar, bilinçli toplum 
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[PB-Ü11] 

Periferik arter hastalığına bağlı ülsere ayakta kurtçuk infestasyonu: hastalık mı tedavi 
mi ? 

  

Havva ġahin Kavaklı1
, Tolga Öz2, Oğuz Ali ÖzĢahin1

, Serkan Demircan
1, Gülhan Kurtoğlu 

Çelik2, Alp ġener2, Gül Pamukçu Günaydın2
 

1Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Acil Tıp Kliniği, Ankara 
2Ankara Atatürk Eğitim ve AraĢtırma Hastahanesi, Acil Tıp Kliniği, Ankara 

  

GiriĢ:: Ayaktaki ülserler genellikle diyabete ve periferik arter hastalığına bağlı olarak 
görülebilmektedir. Kötü hijyenle birlikte bu yaralar kolay enfekte olma eğilimindedir. Ancak 
kurtçukla infestasyon sık rastlanan bir durum değildir. Öte yandan ülser tedavisinde 
kurtçukların kullanılabileceğine dair hipotezler mevcuttur. Ülkemizde de bu Ģekilde tedavi 
yaklaĢımı geliĢtiren önemli bilimsel merkezler bulunmaktadır. Biz bu vakada acil servise 
ayağında, periferik arter hastalığına bağlı ülsere yara üzerinde kurtçuk infestasyonu ile 
baĢvuran hastayı paylaĢarak bu durumun bir patoloji mi yoksa tedavi potansiyeli olan bir 
durum mu olduğunu tartıĢmaya açmayı amaçladık. 
Olgu: 85 yaĢında erkek hasta acil servise ayak parmaklarındaki kanama Ģikayeti ile baĢvurdu. 
Hastanın fizik muayenesinde sol ayak metatarsal bölgeden itibaren distal kısımda ülsere 
nekrotik yaraları olduğu ve bu yaraların içinde çok sayıda kurtçuk infestasyonları olduğu 
gözlendi. ÖzgeçmiĢinde periferik arter hastalığı dıĢında özellik yoktu. Laboratuar 
incelemesinde BK: 15400/mm3 CRP: 2.65 olarak ölçüldü. Hastanın mevcut yarası temizlendi. 
Ortopedi kliniğine danıĢılan hastaya yatıĢ verildi ve sol diz altı amputasyon uygulandı. 
Sonuç: Periferik arter hastalığına bağlı ülserler sık görülen bir komplikasyon olmakla birlikte 
kötü hijyen sonrasında bu yaralarda sekonder enfeksiyonlar görülebilmektedir. Bunun yanı 
sıra kurtçuk infestasyonunun yara alanında oluĢturduğu mikroçevre, Th-2 hücreleri ve iliĢkili 
sitokinleri artırarak yara iyileĢmesinde önemli rolü olan TGF-beta ve IL-10 artıĢı 
sağlamaktadır. Böylece yara iyileĢmesi immün-modülasyon ile potansiyelize edilmektedir. 
Ayrıca bu sitokinlerin yara alanına çektiği fibrosit hücrelerinin mikroçevredeki artıĢı da 
fibrozisi arttırarak iyileĢmeye katkı sağlamaktadır. Th-2 dominant immünite “ Hijyen hipotezi 
” veya “ Old Friend hipotezi ” olarak bilinmektedir. Biz olgumuzda kötü hijyenli dokunun 
dezenfeksiyonuna yönelik bir protokol izledik. Ancak bu konudaki hipotez konumunda 
bulunan çalıĢmaları da paylaĢarak konuyu her iki yönüyle de tartıĢmaya açmayı amaçladık. 
  

Anahtar Kelimeler: hijyen hipotezi, periferik arter hastalığı, yara iyileĢmesi 
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[PB-U12] 

Fahr Sendromu 

  

Kaan Yusufoğlu, Mehmet Özgür Erdoğan, ġahin Çolak, Korkut Bozan, Harun Ayhan 

HaydarpaĢa Numune Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Ġstanbul 
  

GiriĢ: Fahr hastalığı; bazal ganglionlar, serebellar dentat nukleus ve sentrum semiovalede 
idiopatik kalsifikasyon görülmesi ile karakterizedir. Sporadik ve otozomal resesif formları 
bildirilmekle birlikte, genellikle otozomal dominant geçiĢ göstermektedir. Mental gerileme, 
konuĢma bozuklukları, epileptik nöbetler, parkisonizm bulguları gibi değiĢik klinik 
görünümlerle ortaya çıkabilmektedir. 

Olgu: Seksen yaĢında erkek hasta konvülziyon halinde acil servisimize getirildi. Hasta 
yakınlarından alınan anamnezde konjestif kalp yetmezliği dıĢında özellik yoktu. Sistemik 
muayenede tansiyon, ateĢ ve kan Ģekeri normal sınırlarda, takipneik; nörolojik muayenede 
hasta jeneralize tonik klonik nöbet halinde ve Glaskow Koma Skalası dörttü. Hastanın 
biyokimyasal parametrelerinde anormallik saptanmadı. Bilgisayarlı beyin tomografi 
incelemesinde bilateral bazal ganglionlarda ve periventriküler alanlarda yaygın 
kalsifikasyonlar ve sağ temporooksipitalde kortikosubkortikal laküner enfarkt alanları izlendi 
(Ģekil 1). Hastanın bir saat içerisinde dört defa jeneralize tonik klonik tarzda nöbet geçirmesi 
üzerine hasta status epileptikus olarak değerlendirilip entübe edilerek yoğun bakım ünitesine 
devredildi. Aile öyküsünde tanı konmuĢ Fahr Hastalığı olmaması nedeni ile olgu sporadik 
idiopatik Fahr Sendromu olarak değerlendirildi. 
Sonuç: Fahr hastalığı serum kalsiyum, fosfor ve parathormon seviyelerinde bir anormallik 

olmadan bazal ganglionların bilateral kalsifikasyonu ile karakterize bir klinik tablodur ve 
idiopatik vakalar için Fahr sendromu terimi kullanılmaktadır. Kalsifikasyonun en sık 
görüldüğü bölge globus palliduslardır. Bununla birlikte putamen, kaudat nukleus, internal 

kapsül, dentat nukleus, talamus, serebellum ve serebral beyaz cevherde vasküler traselere uyar 
tarzda yoğun kalsifikasyonlar görülebilir.Tanıda en önemli inceleme metodu bilgisayarlı 
beyin tomografisidir. BT‟de kalsifikasyon alanları belirtilen lokalizasyonlarda hiperdens 
olarak izlenmekte olup intrakranial kalsifikasyonlar globus pallidus baĢta olmak üzere sıklıkla 
putamen, kaudat nükleus, internal kapsül, dentat nükleus, talamus ve serebellumda 
görülmektedir.Kalsifikasyonların en önemli özelliği simetrik olmasıdır. Olgumuz, klinik 
tablo, laboratuvar, görüntüleme sonuçları ile idiyopatik Fahr sendromu olarak değerlendirildi. 
Sonuç olarak bazal ganglionlarda, serebellumda ve derin kortikal yapılarda kraniyal BT 
inceleme ile saptadığımız kalsifikasyonları herhangi bir nedene bağlayamadığımız 
durumlarda Fahr hastalığını ayırıcı tanıda düĢünmeliyiz ve bunun da çok çeĢitli nörolojik 
semptomlara yol açabileceğini unutmamalıyız. 
  

Anahtar Kelimeler: Fahr, konvülsiyon, kalsifikasyon 
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Şekil 1 

 
Fahr sendromuna ait bilateral yaygın kalsifikasyonlar 
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[PB-Ü12] 

İntestinal Obstrüksiyonun Nadir Bir Nedeni: Rektumda Yabancı Cisim 

  

Ahmet Baydın1
, Mehmet Tevfik Demir

1, Ercüment Ersözlü2, Murat Güzel1, Sencer Özsoy2
 

1Samsun Mehmet Aydın Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Acil Kliniği 
2Samsun Mehmet Aydın Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği 
  

GiriĢ: Anüsten rektosigmoid bölgeye doğru sokulan sert yabancı cisimler kolorektal ve 
genitoüriner yaralanmalara neden olabilir. Rektosigmoid bölgeye yerleĢmiĢ bulunan sert 
yabancı cisimlerin kolorektal ve genitoüriner yaralanmalara neden olmadan çıkarılması da 
önemlidir. Anüsten yabancı cisim sokulması vakalarına mahkumlarda, psikiyatrik hastalarda, 
cinsel aĢırılık ve tecavüz gibi durumlarda sık rastlanırken kaza sonucu da nadiren 
görülebilmektedir (2, 6, 7, 9, 13).  
Olgu: Kırk yaĢında erkek, 2 gündür devam eden karın ağrısı, gaz-gayta çıkaramama 
yakınmaları ile acil servisimize baĢvurdu. Hastanın genel durumu iyi, vital bulguları stabildi. 

Hastanın fizik muayenesinde batında yaygın hassasiyet dıĢında bir patoloji saptanmadı. 
Çekilen ayakta direkt batın grafisinde (ADBG) pelvis içerisinde yabancı cisim görüldü 
(Resim 1). ADBG'sinde yabancı cismin saptanmasından sonra yapılan sorguda, hemoroidinin 

olduğunu dıĢarıdan edindiği bir bilgiye dayanarak hemoroidini içeri doğru iterse düzeleceğini 
düĢünüp, bu amaçla bir ĢiĢe kullandığını ve kazayla ĢiĢenin içeri kaçtığını ifade ediyordu. Ġki 
gün geçmesine rağmen ĢiĢenin çıkmaması ve karın ağrısının baĢlaması üzerine acil 
servisimize baĢvurmuĢtu. Acil Serviste transanal yoldan ĢiĢe çıkarılmaya çalıĢıldı ancak 
hastanın tolere edememesi üzerine iĢlem sonlandırıldı. Hastaya ameliyathane Ģartlarında genel 
anestezi uygulanıp, Rektal TuĢe uygulanarak 17 cm uzunluğunda ve 5.5 cm çapındaki ĢiĢe 
çıkarıldı. Yabancı cismin çıkarılmasından sonra hasta bol miktarda gaz deĢarjı oldu. Bir gece 
gözlenen hastanın ertesi gün yapılan muayenesinde herhangi bir probleme rastlanmadı ve Ģifa 
ile taburcu edildi. 

Sonuç: Rektal yabancı cisim ile baĢvuran hastalarda iyi bir öykü ve fizik muayeneye ek olarak 
radyolojik görüntüleme çalıĢmaları yapmak gerekir. Acil serviste digital yöntemin baĢarısız 
olduğu olgularda sedasyon sağlanarak transanal yolla yabancı cisim çıkarılabilir. BaĢarısız 
olunan olgularda ise cerrahi tedavi zorunlu hale gelir. 

  

Anahtar Kelimeler: karın ağrısı, yabancı cisim, rektum, sedasyon 
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[PB-U13] 

Karın ağrısı nedeni olarak vena cava inferior infarktüsü 

  

Yavuz Otal, Selma Mine Kara, Beliz Öztok, Bülent Demir, F.güllü Ercan Haydar 
Ankara Atatürk Eğitim AraĢtırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği 
  

GiriĢ: karın ağrısı olan hastalar acil servise sık sık gelmektedir. Bu vakalarda bazen neden 
bulunamazken bazen ileri tetkik ile tam teĢhis konulmaktadır. Bizim vakamızda da Batın BT 
çekilerek tanı konmuĢtur. 
 

Olgu: 56 yaĢında kadın hasta karın ağrısı Ģikayeti ile acil servise getirilmiĢti. 4 yıl önce 
serviks Ca nedeniyle operasyon geçirme öyküsü dıĢında bilinen rahatsızlığı olmayan hastanın 
ara ara karın ağrısı ve bulantı Ģikayetleri oluyormuĢ. Fizik muayenede batın hafif derecede 
hassas iken defans ve rebaund bulguları yoktu. Direk grafide gaz gölgesi görünürken batın 
USG si vena cava inferiorda kısmi tıkanıklık Ģüphesi ile ileri tetkik önerildi. Hasta içi 
kontraslı batın tomografi çekilerek. VCĠ da kısmi tıkanıklık tespit edildi(resim 1). Hastanın 
karın ağrısı nedeni olarak bu patolojik durumun sebeb olduğu düĢünüldü. Genel cerrahi ve 
damar cerrahisi ile konsülte edilen vaka servise yatırıldı. 
 

Sonuç: karın ağrılı hastalar klinik Ģüphe halinde mutlaka ileri tetkik edilmeli ve cerrahi 
konsültasyon istenmelidir. 
  

Anahtar Kelimeler: vena cava infarktüsü, batın BT, karın ağrısı 
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resim 1. 
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[PB-Ü13] 

Sağ yan ağrısı olan yaşlı bir hasta; Olgu sunumu 

  

Yalçın Gölcük, Emrah Eseroğlu, Murat Özsaraç, Mehmet Ġrik 

Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Manisa 

  

Giriş: Nefrolitiyazis sık konulan acil servis tanılarından biridir. Dev hidronefroz ise nadir 
görülür ve acil tedavi gerektirir. 
 

Olgu: Seksen üç yaĢında erkek hasta sağ yan ve karın sağ bölgesinde ağrı Ģikayetiyle acil 
servise baĢvurdu. Hastanın hikayesinde bilinen böbrek taĢ hastalığı vardı. Vital bulguları 
stabil olan hastanın fizik muayenesinde sağ kostavertebral açı hassasiyeti mevcuttu. Batın 
muayenesinde karnın sağ tarafını kapsayan kitle ele geliyordu. Laboratuvar bulgularında tam 
idrar tahlilinde bol eritrosit mevcuttu ve ılımlı bir üre kreatinin yüksekliği vardı. Batın USG 
de karaciğer altında kistik kitle görüldü ve batın bilgisayarlı tomografi planlandı (Resim 1). 
Dev hidroureter tespit edilen olguya acil perkütan nefrostomi tüpü takıldı ve yaklaĢık 4000 cc 
idrar geleni oldu. Nefrektomi planlanan olgu üroloji servisine yatıĢı yapıldı. 
 

Sonuç: Nefrolitiasiz ve hidrotik üreter acil servis baĢvuruların sık sebeplerinden biri olmasına 
rağmen dev hidronefroz nadir görülür. Dev hidronefroz eriĢkin toplama sisteminde 1000 cc 
den fazla idrar birikmesi olarak tanımlanır. Batında kitle tespit edilen böbrek taĢı hastalarında 
dev hidronefroz akılda tutulmalı, ileri görüntüleme yöntemleri kullanılmalıdır. Erken tanı 
morbitite ve mortaliteyi azaltır. 
  

Anahtar Kelimeler: nefrolithiasiz, yan ağrısı, görüntüleme 

 

 
Şekil 1 

 
 

 

 

 

 



 

9. Türkiye A il Tıp Ko gresi -6 Eki   Eskişehir    
 

855 

 

[PB-U14] 

Spinal anestezi sonrası subdural hematom 

  

Sezin AktaĢ, Mehmet Özgür Erdoğan, Korkut Bozan, ġahin Çolak, Fatma Burcu Doğanç 

HaydarpaĢa Numune Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Ġstanbul 
  

GiriĢ:  
Subdural kanamalar sıklıkla korteks ve dural sinüsler arasındaki venlerin, daha nadir olarak 
direkt dural sinüslerin ya da süperfisial kortikal arterlerin yırtılması sonucu oluĢur. Spinal 
anestezi sonrası geliĢen intrakranyal subdural hematom, seyrek rastlanan ve gerekli tedavisi 
yapılmadığı takdirde öldürücü olabilen ciddi bir komplikasyondur. Lumbal ponksiyon 

sırasında dural zedelenme; beyin omurilik sıvısı (BOS) sızıntısı, meningeal damarlarda 
yırtılmaya ve böylece kanamaya yol açmaktadır.  
Olgu: 30 yaĢında bayan hasta, 2 gündür olan giderek Ģiddetlenen baĢ ağrısı sonrası ani geliĢen 
bilinçte kapanma ve kasılma Ģikayeti ile acil servise getirildi. BaĢvuru sırasında Glaskow 
Koma Skalası (GKS) 4 (G:1 V:1 M:2), arteriyel tansiyon 150/80, nabız 83 ritmik, solunum 
agonik, pupiller anizokorik (2MM/4MM), taban deri refleksi bilateral extensör idi. Hastanın 
öyküsünden 2 gün önce spinal anestezi ile sezaryen doğum yaptığı öğrenildi. Çekilen beyin 
tomografisinde sol frontopariyetal subdural hematom ve orta hatta sağa shift görüldü (Resim 
1,2). Hasta beyin cerrahi kliniğince acil ameliyata alındı. Ameliyat sonrası yoğun bakım 
takiplerinde TA stabil, nabız ritmik, GKS:6 (G:2 V:2 M:2), pupiller izokorik, IR:+/+ KR:-/- 
olduğu bildirildi. Ġki ay yoğun bakım takibi sonrası tansiyon ve nabız stabil, solunum düzenli, 
GKS 9 (G:2 V:2 M:4), feeding sonda ile beslenen hasta haliyle evine taburcu edilmiĢtir. 
Sonuç: Dura ponksiyonu sonrası subdural hematom insidansı tam olarak bilinmemektedir. Bu 
nedenle spinal anestezi sonrası uzamıĢ baĢ ağrılarında, sorunun beklenenden daha ciddi 
olabileceği düĢünülerek, dikkatli nörolojik muayene ve radyolojik inceleme yapılmalıdır. 
  

Anahtar Kelimeler: spinal anestezi, subdural hematom, hemoraji 
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Resim 1 

 
Subdural hematomun tomografik görünümü 
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Resim 2 

 
Subdural hematomun tomografik görünümü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. Türkiye A il Tıp Ko gresi -6 Eki   Eskişehir    
 

858 

 

[PB-Ü14] 

Antrakozise bağlı özefagus perforasyonu 

  

Gül Pamukçu Günaydın, Uğur Özkula, ÇağdaĢ Yıldırım, Yavuz Otal, Selçuk CoĢkun, Ferhat 
Ġçme 

Ankara Atatürk Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Ankara 

  

Giriş: Özefagus perforasyonları en sık iatrojenik, spontan, travma ya da yabancı cisime bağlı 
oluĢmaktadır. Bu yazıda traksiyon divertikülüne bağlı spontan bir özofagus perforasyonu 
olgusu sunuldu.  

Olgu: 41 yaĢında kadın hasta 2 gündür olan, midesinden baĢlayıp göğüs ortasına yayılan, 
kulaklarının arkasına vuran, yanma Ģeklinde tariflediği sürekli bir ağrısının olması üzerine acil 
servisimize baĢvurdu. ÖzgeçmiĢinde bir hastalığı ya da kullandığı herhangi bir ilaç yoktu. 
Hastanın genel durumu iyi, bilinci açıktı, batın muayenesinde epigastrik hassasiyeti vardı, 
diğer sistem muayeneleri normaldi. Hastanın vital bulgularından vücut sıcaklığı 38.7°C, kan 
basıncı sağ ve sol koldan 130/80, nabız hızı 102 idi. Çekilen EKG‟sinde iskemik ST-T dalga 

değiĢikliği yoktu, sinüs taĢikardisi mevcuttu. Laboratuvar değerlerinde Wbc: 16.5 K/ul 
(normal 4-11), böbrek ve karaciğer fonksiyon testleri, kan elektrolitleri ve kardiyak enzimleri 
normaldi. Hastanın çekilen PAAC grafisinde mediastende hava sıvı seviyesi gözlendi. Bunun 
üzerine hastanın oral alımı kesildi, IV hidrasyon baĢlandı ve hastaya toraks tomografisi 

çekildi. Tomografisinde karina düzleminden itibaren paraözefagial konumda öncelikle 
midenin kardia ve fundusuna ait olabilecek görünüm izlenmekteydi, lezyon komĢuluğunda 
serbest hava da görülmesi üzerine, lezyon paraözefagial perfore özefagus divertikülü veya 
abse olarak yorumlandı. Genel cerrahi konsültasyonu istenen hasta özefagus perforasyonu ön 
tanısı ile operasyona alındı. Operasyonda perforasyonunun konglomere lenfadinopatilere 
sekonder traksiyon divertikülüne bağlı oluĢtuğu gözlendi. Post operatif 15. günde herhangi bir 
komplikasyon geliĢmeyen hasta taburcu edildi. Alınan lenf nodu biyopsisinin patolojisi 
antrakozis ile uyumlu olarak raporlandı. 
Sonuç: Özefagus perforasyonu nadir görülmekle birlikte gastrointestinal sistemin en mortal 
perforasonudur ve tedavi edilmezse 48 saatte %100 mortalite ile sonuçlanır. Prognozunda 
erken tanı çok önemlidir. Acil serviste özellikle spontan perforasyon olgularının atlanmaması 
için tanının akla getirilmesi çok önemlidir. 
  

Anahtar Kelimeler: antrakozis, göğüs ağrısı, özefagus 
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Akciğer grafisinde hava sıvı seviyesi 
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Bilgisayarlı tomografi 
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[PB-U15] 

Travmaya Bağlı Boyunda Hematomu Olan Hastalarda Atlanmaması Gereken Bir Tanı 
  

Funda Karbek Akarca, Derya Sezdi, AyĢe Ece Tavas, Murat Ersel, Selahattin Kıyan 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Ġzmir 
  

GiriĢ: Künt boyun travmaları, boyun travmalarının %5‟ini oluĢturur ve daha çok trafik 
kazalarından sonra ortaya çıkar. Boyun travmalarına bağlı vasküler yaralanma, özofagus, 
trakea, tiroid, larinks yaralanmaları gibi hayati tehlike arzeden ciddi durumlar meydana 
gelebilir. Travmaya bağlı geliĢen boyun hematomlarında acil serviste tanı ve tedavi süreci 
hava yolu obstrüksiyonu gibi hayatı tahdit eden durumlara yol açabileceğinden hızlı tanı ve 
yakın takip büyük önem taĢır. Künt boyun travmasına bağlı laryngeal rüptür saptanan olgu 
tartıĢılacaktır. 
 

Olgu: 43 yaĢında kadın hasta odun parçasının sol boyun bölgesine gelmesi ile acil servise 
baĢvurmuĢtur. Genel durumu iyi, vitalleri stabil olan hasta disfaji tarifliyor olmasına ragmen 
oral alımında ek sıkıntı görülmemiĢtir. Dispnesi ve stridoru olmayan ve fizik muayenesinde 
sol boyun bölgesinde hematom ve abrazyon mevcut olan hastaya, yapılan endoskopide sol 
vocal kord, sol aritenoidde hematom,sol vocal kord paralizisi izlenmiĢ olup; çekilen boyun 
tomografisinde laryngeal rüptür saptanmıĢtır. 
 

Sonuç: Künt boyun travmalarında boyunda saptanan hematomun mortalitesi yüksek 
yaralanmaların bir iĢareti olabileceğinin akıldan çıkartılmaması gerekliliği ve bu 
yaralanmaların saptanması için ileri tetkikten kaçınılmaması ve boyun tomografisinin erken 
kullanılması önemlidir. 
  

Anahtar Kelimeler: Bilgisayarlı tomografi, Künt boyun travması, Larengeal rüptür 
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[PB-Ü15] 

Paroksismal Atriyal Fibrilasyon: Gizli Tehlike 

  

Murat Ersel, Fikriye Turaba, Selahattin Kıyan, Yusuf Ali Altuncı, Funda Karbek Akarca 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Ġzmir 
  

GiriĢ: Atriyal fibrilasyon (AF) acil servislere sık bir ritm bozukluğu baĢvuru nedenidir. Ancak 

her baĢvuruda ilk ritm AF olmayabilir. Bu olgumuzda dengesizlik yakınması ile baĢvuran, 
sinus ritmi mevcutken izlemde AF saptanabilen 70 yaĢındaki erkek hastayı tartıĢacağız. 
 

Olgu: 70 yaĢında erkek hasta dengesizlik ve halsizlik Ģikayeti ile baĢvuruyor. Hastanın bir 
hafta önce geçirdiği gripal enfeksiyon sonrası devam eden halsizliğine son günlerde 
dengesizlik eklenmesi üzerine baĢvurduğu anlaĢılıyor. Vital bulguları TA: 130/80, nabız: 
80/dk, ateĢ: 37.2 C ve SatO2: %98 olan hastanın fizik muayenesinde solunum ve 

kardiyovasküler sistem muayenesi normal saptanıyor. Nabız ritmik ve ek ses ve üfürüm 
alınmıyor. Batın muayenesi de normal olan hastanın rektal bakısında normal gayta tespit 
ediliyor. Hastanın nörolojik muayenesinde, hasta tam koopere, tam oryante, lateralizan 

bulgusu yok, kafa çifti muayeneleri normal, dismetri, disdiadokinezi yok, patolojik refleksler 
negatif idi. Ancak gövde ataksisi olmamamasına karĢın Romberg testi pozitif bulunuyor. 
Hastaya beyin ve boyun vasküler yapılarını da gösteren MR Anjiyografi'de hiçbir iskemi, 
kanama ya da vasküler lezyona rastlanmıyor. Çekilen PA akciğer grafisinde net bir patoloji 
saptanmıyor. EKG ise normal sinus ritminde idi ve herhangi bir patoloji yoktu. Hafif ateĢi 
olan ve ılımlı dehidratasyonu olduğu düĢünülen hastaya semptomatik tedavi baĢlandı. 
Hastanın aralıklı vital takibi sırasında ritm düzensizliğini fark edilerek, çekilen EKG'de AF 
saptandı. Antikoagülan tedavi baĢlandı. Ġzlemde ritmi düzelmeyen hasta Kardiyoloji servisine 
yatırıldı. Hastanın yapılan ekokardiyografisinde sağ atrium apexinde kan akımının çok 
yavaĢladığı görüldü. Uygulanan antikoagülan tedavi, warfarin ve hız kontrolüne yönelik 
tedavi sonucunda hasta normal sinus ritminde ve nörolojik bulguları tamamen düzelmiĢ olarak 
taburcu edildi. 

 

Sonuç: Paroksismal AF, inme baĢta olmak üzere bir çok morbiditeye neden olabilir. 
Olgumuzda olduğu gibi ateĢ, hipertiroidi, alkol ve aĢırı kafein alımı gibi nedenler AF'yi 
tetikleyebilir. Bulgular sadece halsizlik veya silik nörolojik semptomlar olabilir ve hastalar 

acil servise geldiklerinde sinus ritminde olabilirler. Bu ek semptomlar varlığında AF akılda 
bulundurulmalı ve hastaların monitorizasyonu ve yakın izlemi sağlanmalıdır. 
  

Anahtar Kelimeler: atriyal fibrilasyon, paroksismal, geçici iskemik atak, EKG 
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[PB-U16] 

Acil Serviste Yatakbaşı Ultrasonpgrafi ile Tanısı Konan Geç Gelen Servikal Travma 
Olgusu 

  

Serhat Akay
1
, Huriye Akay

1
, Nazif Erkan

2
 

1Ġzmir Bozyaka Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği 
2Ġzmir Bozyaka Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği 
  

GiriĢ:  
Tükrük bez travmaları nadirdir ve servikal künt travmaya maruz kalan hastalarda gerçek 
insidansı bilinmemektedir. Submandibuler bezlere olan travmalar genelde bıçaklanma veya 
kurĢunlanma gibi penetran nedenlerle olmaktadır. Olgumuzda submandibular bez travması 
olan bir hastayı sunmaya çalıĢtık. 
 

Olgu:  

38 yaĢında erkek hasta senkop sonrası çene altında ĢiĢlik nedeniyle geldi. Senkop nedeniyle 
dıĢ merkezde değerlendirildiğini, eve gittikten sonra yemek yedikten sonra ĢiĢlik olması 
nedeniyle acil servisimize baĢvurdu. Genel fizik muayenesi olağan olan hastanın 
submandibular bölgede ele gelen ĢiĢlik farkedilmesi üzerine yapılan yatakbaĢı 
ultrasonografisinde yüzeyel prob ile bakıldığında sol submandibular bezde büyüme, bez 
içinde hipoekojenik sıvı koleksiyonu ile periglanduler sıvı görüldü. Ġntravenöz kontrastlı 
boyun tomografisinde sol submandibuler bezde laserasyon ve periglandüler sıvı görüldü. 
Kulak-burun-boğaz konsultanı tarafından değerlendirilen hasta poliklinik takibi ile taburcu 

edildi. 

 

Sonuç:  
Künt servikal travma ile gelip submandibuler bölgede hassasiyet ve ĢiĢliği olan hastalarda tanı 
radyografik olarak konulacağı zaman acil servis hekimleri tarafından yapılan yatakbaĢı 
ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi kadar tanı koydurucu olabilir. Hızlı uygulanabilirliği, 
radyasyon içermemesi ve nefrotoksik kontrast madde kullanılmıyor olması avantajlardandır. 
Submandibuler bez yaralanmaları, havayolu obstrüksiyonuna neden olmadıkça genellikle 
konservatif olarak izlenmekte ve nadiren ciddi sonuçlara neden olmaktadır. 
  

Anahtar Kelimeler: künt servikal travma, yatakbaĢı ultrasonografi, tükrük bezi laserasyonu 
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Resim 1 

 
Yatakbaşı ultrasonografide bezin görünümü 

 

 

Resim 2 

 
Bezin kontrastlı ve kontrastsız bilgisayarlı tomografide görünümü 
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[PB-Ü16] 

Akciğerin metastatik küçük hücreli karsinomuna bağlı tıkanma sarılığı: acil serviste ilk 
değerlendirme ve görüntülemenin önemini vurgulayan bir olgu sunumu 

  

Ahmet Tuğrul Zeytin1
, Faik Yaylak

2, Zülfü Bayhan2
, Sermin Tok

3, AyĢenur Değer4
, Mustafa 

Cem Algın2
 

1Dumlupınar üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı, Kütahya 
2Dumlupınar üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Kütahya 
3Dumlupınar üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Kütahya 
4Dumlupınar üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Kütahya 

  

GiriĢ: Sarılık acil servise baĢvuru nedenleri arasında bilinen bir belirtidir. Sarılık akut ve 
kronik nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabilir. Özellikle viral hepatitler, ilaç 
intoksikasyonlarına bağlı kolestaz ile safra yolları taĢları ile tümörler en sık bilinen sarılık 
nedenleridir. Akciğer kaynaklı küçük hücreli karsinom oldukça iyi bilinen bir tümördür. 
Ancak, küçük hücreli karsinomun periampüller bölgeye metastazı son derece nadir 
karĢılaĢılan bir klinik durumdur. Akciğer kaynaklı küçük hücreli karsinomun periampüller 
bölgeye metastazını bildiren daha önceki vaka raporlarında tıkanma sarılığı hastalığın ya ilk 
bulgusu ya da rekürensin bir bulgusu olarak rapor edilmiĢtir. 
Olgu: 56 yaĢındaki erkek hasta acil servise halsizlik, kilo kaybı ve sarılık nedeniyle refere 
edilmiĢtir. Sistemik hastalık öyküsü olmayan hastanın 25 paket/yıl sigara öyküsü olduğu 
saptandı. Vital bulguları stabil olan hastanın sistemik muayenesinde akciğer seslerinin 
kabalaĢtığı ve belirgin olarak ikterik görünümde olduğu saptandı. Batında kitle ya da 
organomegali saptanmadı. Hastaya yapılan acil batın ultrasonografide intrahepatik safra 
yollarında dilatasyon saptandı. Ġntravenöz ve oral kontrastlı torakoabdominopelvik 
bilgisayarlı tomografide ise sol akciğer üst lob bronĢunda düzensiz daralmaya neden kitle 
lezyonu ile plevra yaprakları arasında orta dereceli sıvı izlendi. Portal konfluensi çevreleyen 
49x42x56 mm boyutlarında, pankreas baĢ kesimi ve karaciğeri invaze eden hipodens yer 

kaplayan lezyon izlendi, (Ģekil-1A ve B). Hasta genel cerrahi servisine alınarak göğüs 
hastalıkları, göğüs cerrahisi ve onkoloji klinikleri tarafından takibe alındı. Tıkanma sarılığı 
nedeniyle yapılan laparotomi ile rezeksiyonu mümkün olmayan periportal kitleden yapılan 
biyopsi ile küçük hücreli karsinom metastazı saptandı, (Ģekil-2). Tıkanma sarılığı için T-tüp 
ile biliyer drenaj yapıldı. Postoperatif kemoterapi planlanarak takibe alındı. Hasta bir yıllık 
medikal takibin sonunda kaybedilmiĢtir. 
Sonuç: Bu vaka acil servise tıkanma sarılığı ile baĢvuran hastalarda nadir nedenlerin ilk 
değerlendirmede saptanabileceğini vurgulamaktadır. Tıkanma sarılığı ile baĢvuran hastalarda 
acil muayene ve görüntüleme yönetmelerinin etkin kullanımı ile uzun bir tanı ve tedavi 

sürecinin ilk adımı acil serviste atılmıĢ olacaktır. 
  

Anahtar Kelimeler: Tıkanma sarılığı, Akciğer, Küçük hücreli karsinom, Metastaz, 
Bilgisayarlı tomografi 
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Şekil 1a-b 

 
a: Toraks BT’de sol akciğer üst lob bronşunda düzensiz daralmaya neden kitle lezyonu ile 

plevra yaprakları arasında orta dereceli sıvı izlendi. b: IV- Oral kontrastlı abdomen BT 
tetkikinde, 49x42x56 mm boyutlarında, portal konfluensi çevreleyen, pankreas baş kesimi ve 
karaciğeri invaze eden hipodens yer kaplayan oluşum izlendi. İntrahepatik safra kanalları 
dilate olarak gözlendi. 
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Şekil 2 

 
Portal lenf nodunda tümöral hücre infiltrasyonu, H&E, x40 
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[PB-U17] 

Özofagusta bir yabancı cisim: Küpe 

  

Hikmet Zeytun
1, Veysi Eryiğit2

, Mustafa Numan Erdem
2
, Mehmet Can Girgin

2, Kasım Ġlker 
Ġtal3

, Yasin Demir
4, Gökçe Özbay5

 
1Bingöl Devlet Hastanesi, Çocuk Cerrahi Servisi, Bingöl 
2Bingöl Devlet Hastanesi, Acil Servis, Bingöl 
3Bingöl Devlet Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Servisi, Bingöl 
4
Dr.Ersin Arslan Devlet Hastanesi, Acil Servis, Gaziantep 

5Diyarbakır Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Acil Servis, Diyarbakır 
  

GiriĢ: Özofagus yabancı cisimleri çocukluk çağının acil tanı ve tedavi gerektiren önemli bir 
problemidir.Etyolojide,çocuklarda ellerine geçen cisimleri ağızlarına götürme 
eğilimi,çiğneme fonksiyonlarının yeterince geliĢmemiĢ olması ve yutamayacakları 
büyüklükteki objeleri ağızlarına almaları rol oynar. 
Olgu: 4 yaĢında kız çocuğu acil servise küpe yutulması ve göğüs bölgesinde ağrı ile 
getirildi.Vital bulguları stabil olan hastanın sistemik muayenesi normal olmakla beraber hasta 
göğüs ön bölgesinde ağrı tarif ediyordu.Çekilen Toraks bt‟de özofagusta subkarinal düzey 
komĢuluğunda ailenin verdiği tarife uygun küpe ile uyumlu obje tespit edildi.Ameliyathane 
Ģartlarında çocuk cerrahi hekimi tarafından rijid özofagoskopi ile çıkarıldı. 
Sonuç: Özofagusta yabancı cisimlerin özellikle çocuklarda daha sık görülmesinin ve geç tanı 
konulduğunda komplikasyonlarının ciddi ve hayatı tehdit edebilecek nitelikte olabileceğinin 
akılda tutulması gerekir. 
  

Anahtar Kelimeler: Acil Servis, Özofagus yabancı cisimleri, Küpe 
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Toraks bt 

 
Özofagusta subkarinal düzey komşuluğunda ailenin verdiği tarife uygun küpe ile uyumlu obje 
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Yutulmuş olan küpe 

 
özofagustan çıkarılan küpe 
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[PB-Ü17] 

Travma, tetkik ve rastlantı 
  

ġeyhmus Kaya1, Filiz Baloğlu Kaya2
 

1EskiĢehir Devlet Hastanesi, Acil Kliniği, EskiĢehir 
2EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi Tıp fakültesi, Acil Tıp AD, EskiĢehir 
  

GiriĢ:  
Echinococcus granulosus‟un neden olduğu kist hidatik sıklıkla karaciğer ve akciğerde görülür. 
Boyutundan bağımsız olarak asemptomatik kalabilmektedir. Komplike olduğunda ateĢ ve 
sarılık oluĢabilir ya da anafilaktik reaksiyon geliĢebilir. Rüptür olması halinde morbiditesi 
%35-50, mortalitesi %23‟ tür. Bu yazıda, radyografi ile rastlantı sonucu tespit edilen büyük 
bir kist hidatik vakası değerlendirilmiĢtir. 
Olgu:  

45 yaĢında erkek hasta, hareketle ve derin nefes almakla artan göğüs sağ tarafında ağrı ile acil 
servise (AS) baĢvurdu. 3 gün önce futbol oynarken ilgili bölgeye darbe aldığını, 3 aydır da 
halsizlik ve zaman zaman göğüs sağ alt tarafında yanma hissi olduğunu belirtti. ġikayetleri 
nedeni ile daha önce baĢvurduğu sağlık kuruluĢlarında herhangi bir patoloji tespit edilmediği 
öğrenildi. Hastanın özgeçmiĢinde herhangi bir özellik yoktu.  
Fizik muayenede arteriyel tansiyon 110/70 mmHg, nabız 82 vuru/dakika, solunum sayısı 
18/dakika, oksijen saturasyonu %96 idi. Sağ üst kadranda ve sağ hemitoraks alt kotlar 
üzerinde minimal hassasiyeti dıĢında patolojik bulgu yoktu. Hastaya göğüs travması nedeniyle 
posteroanterior akciğer grafisi çekildi. Grafide akciğer dokusu ve kas-iskelet sistemi ile ilgili 

bir patoloji saptanmadı, ancak sağda diyafragma altında 95X70 mm boyutlarında, düzgün 
sınırlı bir radyoopasite (Resim 1) tespit edildi. Hasta anamnezi tekrar alındı ancak hayvanlar 
ile teması yoktu. Tanıyı netleĢtirmek için hastaya kontrastlı batın tomografisi çekildi. Tetkik 
sonucunda karaciğer sağ lobda 75 mm çapında, çevresinde ve santralinde kalsifikasyon 
bulunan hipodens lezyon (Resim 2) tespit edildi. AS‟de hastanın ağrısına müdahale edildi. 
Takip ve tedavisi için hastaneye yatıĢı verildi. 
Sonuç:  
Olgumuzda travma nedeni ile çekilen akciğer grafisinin tam olarak değerlendirilmesi 
sonucunda rastlantısal olarak kist hidatik tespit edildi. Hastada tanının daha fazla gecikmesi 
ve de olası komplikasyonlar önlendi. Acil servislerde sık istemi yapılan radyolojik 
tetkiklerden olan akciğer grafilerinin uygun Ģekilde yorumlanması tanı ve ayırıcı tanıda etkin 
olduğu kadar, rastlantısal ancak klinik olarak anlamlı durumları ortaya koymada da yararlı 
olacaktır kanaatindeyiz. 
  

Anahtar Kelimeler: Kist hidatik, radyografi, görüntüleme 
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Resim1. PAAC Grafisi 
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Resim 2. Batın bilgisayarlı tomografisi, aksiyal kesit 
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[PB-U18] 

Kafa travmasında bilgisayarlı tomografi kontrolünün yeri 
  

Mahmut Murat Dellül1, Havva ġahin Kavaklı2, Gül Pamukçu Günaydın1, Gülhan Kurtoğlu 
Çelik1, Selçuk CoĢkun1

, Alp ġener1
 

1Ankara Atatürk Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Ankara 
2Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Ankara 

  

Amaç: Yaptığımız bu klinik çalıĢmada acil serviste kafa travması nedeniyle beyin bilgisayarlı 
tomografisi (BBT) istenen Glaskow Koma Skoru (GKS) 15 olup ilk BBT‟si normal olan 

hastalarda kontrol tomografi gerekliliğini değerlendirmek amaçlanmıĢtır. 
Gereç-Yöntem: ÇalıĢmamızda 6 aylık dönemde acil servisimize baĢvuran hastaların verileri 
retrospektif olarak değerlendirilmiĢtir. ÇalıĢmada kafa travmasına iliĢkin klinik muayene 

bulguları ise bilinç değiĢikliği, amnezi, kusma, kafa kaide kırığı bulguları, baĢ ağrısı, nöbet, 
fokal nörolojik defisit ve klavikula üzerine travma bulgusu olarak kabul edilmiĢtir. 16 yaĢ 
üstü, kafa travması ön planda olan, travmadan sonraki ilk 24 saatte baĢvuran, GKS=15 olan, 
ilk tomografisi çekilmiĢ ve ikinci beyin tomografisi geliĢinden itibaren 6-24saat içerisinde 
çekilmiĢ ve radyolog tarafından raporlanmıĢ hastalar çalıĢmaya alınmıĢtır. 
Bulgular: ÇalıĢmaya 45 hasta alınmıĢtır. Hastaların tümünde GKS=15 olup tüm hastalara 
kontrol tomografi çekilmiĢtir. Ancak hastaların hiçbirinde kontrol tomografide pozitif bulgu 
saptanmamıĢtır. 
GKS=15 ve kontrol tomografi çekilmiĢ olan 45 hastanın 4‟ü (%8,9) acil operasyona alınmıĢ 
iken 41 hastada (%91,1) ise takip kararı alınmıĢtır (Tablo-1). Bu 4 hastanın tamamında 
intrakraniyel lezyon saptanmamıĢ ve hastalar servikal patolojileri nedeniyle opere edilmiĢtir. 
GKS=15 ve kontrol tomografi çekilen hastaların 8‟inde (%17,8) fizik muayenede kafa 
travmasına yönelik bulgu yok iken, 37 hastada (%83,2) en az bir fizik muayene bulgusu 

mevcuttu (Tablo-2). 

GKS=15 olan bu hastalarda kontrol tomografi ekilmesini gerektiren fizik muayene bulguları 
sırasıyla baĢ ağrısı (33 hasta %73,3), kusma (16 hasta %35,6) ve klavikula üzerinde hassasiyet 

(8 hasta %17,8) bulgusudur. Bu hastaların hiçbirinde nöbet aktivitesi ve fokal nörolojik defisit 
gözlenmemiĢtir. 
Sonuç: Literatürde GKS skoru 14 ve altı olan kafa travması hastaları için tartıĢmasız beyin 
tomografisi çekilmesi önerilmektedir. GKS=15 olan hastalarda ise beyin BT çekilmesi 
konusunda tartıĢmalar devam etmektedir. Biz çalıĢmamızda GKS=15 olup ilk beyin 
tomografisinde patolojik bir bulgu saptanmayan hastaların kontrol beyin tomografilerinde bir 
patoloji saptamadık. Bu sonuçlar bize GKS=15 olup fizik muayene bulgusu olmayan hastalara 

ikinci tomografinin çekilmesinin gerekli olmadığını düĢündürmektedir. 
  

Anahtar Kelimeler: Minör kafa travması, bilgisayarlı tomografi, kontrol tomografi 
 

 
Tablo-1 

Tedavi karar N (sayı) % (yüzde) 
Acil operasyon 4 8,9 

Takip 41 91,1 

TOPLAM 45 100,0 

Hastanın takibinde yapılan işlem 
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Tablo-2 

FM bulgu N (sayı) % (yüzde) 
1 bulgu 8 17,8 

2 bulgu 12 26,7 

2 ve üzeri bulgu 25 55,6 

TOPLAM 45 100,0 

Hastaların fizik muayenedeki bulgu sayısı 
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[PB-Ü18] 

Acil serviste nadir görülen zehirlenme: Sarı Kantaron 

  

Fatih Esad Topal
1
, Firdevs Topal

2, Erden Erol Ünlüer1
, Pınar YeĢim Akyol1

, Zeynep 

Karakaya
1, Arif Karagöz1

 
1Ġzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve AraĢtırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği, 
ĠZMĠR 
2Ġzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve AraĢtırma Hastanesi Gasteroenteroloji 
Kliniği, ĠZMĠR 

  

GiriĢ: Sarı kantaron(Hypericum perforatum) dünyanın birçok yerinde bulunan St. John‟s 
Wort, Kılıç otu, Mayasıl otu ve Koyunkıran olarak da bilinen bir bitkidir(ġekil 1). Hiperisin 
ve hiperforin adlı iki etkin içeriği vardır. Antidepresan olarak ve kanser tedavisinde kullanımı 
yaygındır. Gastrointestinal rahatsızlıklar, halsizlik, konfüzyon, baĢ dönmesi, ağız kuruluğu, 
saç dökülmesi, manik bozukluk, hiperaktivite, irritasyon, alerji, ıĢığa duyarlılık gibi 
istenmeyen olaylara neden olabilir.  

Olgu: 64 yaĢında erkek hasta acil servise karın ağrısı, halsizlik nedeni ile baĢvurdu. 
ÖzgeçmiĢinde hipertansiyon, gastrik nörendokrin tümör nedeniyle gastrik polipektomi öyküsü 
mevcut. Olmesartan medoksomil + hidroklorotiazid ve levotroksin kullanıyor. Hastanın genel 
durumu orta, vital bulguları stabil. Fizik muayenesinde batın distansiyonu ve sağ üst kadranda 
hassasiyet mevcut. Yapılan laboratuvar incelemelerinde glu:33 mg/dl, WBC:17.7 K/uL, 

BUN:33 mg/dl, kre:2.42 mg/dl, AST:3848 U/L, ALT:2408 U/L, total bil: 3.9 mg/dl, indirek 

bil:1.1 mg/dl. Viral markerlar, seruloplazmin, AFP negatif saptandı. Anamnez 
derinleĢtirildiğinde hastanın 2 haftadır sarı kantaron çiçeğinin içinde bekletildiği 
zeytinyağından düzenli içtiği öğrenildi. Takiplerinde akut fulminan karaciğer yetmezliği 
geliĢen hasta karaciğer nakil amaçlı nakil yapılan bir merkeze sevk edildi. Sevk edildiği 
merkezde nakil yapıldığı öğrenildi.  
Sonuç: Bitkisel ürünlere ülkemizde kolay ulaĢılabilmekte ve yaygın olarak kullanılmaktadır. 
Hastalar hastalıklarının tedavisinde tedaviye ek olarak %14'ü bitkisel ilaç kullanmakta ve 
hastaların % 60‟ı hekime baĢvurduklarında bitkisel ürün konusunda bilgi vermemektedir(3). 

YaĢ, cinsiyet, genetik farklılıklar, beslenme durumu, birlikte kullanılan ilaçlar, altta yatan 
hastalıklar bitkisel ürün kullanan kiĢilerde farklı yan etkiler oluĢmasına neden olabilmektedir. 
Acil servise baĢvuran hastalarda anamnezin parçası olarak bitkisel ürün kullanımı mutlaka 
sorgulanmalıdır. 
  

Anahtar Kelimeler: sarı kantaron, bitkisel ürün, zehirlenme 
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resim1 

 
Sarı kantaron(Hypericum perforatum) 
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[PB-U19] 

Konvülsiyon Sonrası Omuz Çıkığı Olgusu 

  

Mustafa ġahan, Ali KarakuĢ, Veyis TaĢın, Koca ÇalıĢkan, Mehmet Duru 

Mustafa Kemal Üniversitesi Acil Tıp A.D. / HATAY 

  

GiriĢ: Konvulsiyon, hastaların yüksekten düĢmesine, boğulmalarına veya farklı mekanizmalar 
ile travmaya maruz kalmasına sebep olabilmektedir. Bu hastalarda kafa travmaları, batın 
travmaları, ekstremite patalojileri görülebilmektedir. Bu sebeple konvülsiyon geçiren 
hastaların nöbet sonrası sistemik muayeneleri dikkatlice yapılmalıdır. Yine ekstremite kırık ve 
çıkıkları da gerek travmaya sekonder gerekse konvülsiyona bağlı kasılmalar sonucundada 

oluĢabilir. 
Olgu: 3 yıldır epilepsi teĢhisi mevcut olan Karbamezapin 2x200 mg ve Levatirasetam 2x750 
mg kullanan 21 yaĢındaki bayan hasta evinde nöbet geçirmiĢ. Son 6 ay içinde hiç nöbeti 
olmamıĢ ve ilacının tek ilaca düĢürülmesi düĢünülüyormuĢ. Nöbetin baĢlangıç kısmını gören 
olmamıĢ. Ancak hastayı gördüklerinde yerde yatıyormuĢ ve tüm vucudu kasılıyormuĢ. 1-2 

dakika daha bu kasılmalar sürdükten sonra durmıĢ. Yakınları ambulans çağırmıĢ ve ambulans 
ile hastanemiz Acil Servisine getirilmiĢler. Hasta geldiğinde olayın üstünden 30-40 dakika 

kadar geçmiĢti ve hastanın Ģuuru açık, koopere, GKS:15 idi. Hasta tamamen uyanmıĢtı. 
Ayrıntılı fizik muayenesi sağ omzunda ağrı ve hassasiyet mevcuttu. Vital bulguları doğal 
olup, muayenede baĢkaca problem yoktu. Çekilen direk grafide sağ humerus baĢının anteriora 
çıktığı gözlendi. Sedo-analjezi eĢliğinde omuz yerine oturtuldu. Bandaj yapıldı 
Sonuç: Senkop yada konvülsiyon sonrasında bayılma gerçekleĢir. Hastalar bazen 
bayılacaklarını hissedip yere çökme, oturma gibi önlemler alırken bazanda herhangi bir önlem 
alamadan bayılma gerçekleĢir. Bayılmada amnezi söz konusu olduğundan hasta vücudunun 
hangi bölgesini ne Ģiddette yere çarptığını bilemez. Bu yüzden bu tür hastalarda künt batın, 
toraks, kafa ve ekstremite travması açısından dikkatli değerlendirmek gerekmektedir. 
  

Anahtar Kelimeler: Epilepsi, Omuz çıkığı, Travma 
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resim-1 
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resim-2 
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[PB-Ü19] 

Datura Stramonium'a Bağlı Gelişen İntoksikasyon 

  

Hakan Oğuztürk, Mehmet Ediz Sarıhan, Muhammet Gökhan Turtay, Ġrfan Bayhan, Bilgehan 
Demir 

Ġnönü Üniversitesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Malatya 

  

GiriĢ: Boru çiçeği (Datura stramonium) 1 metreye kadar büyüyebilen, çoklu dallı, siyah 
tohumlu, yeĢil meyveli, beyaz boru Ģeklinde çiçekleri olan yabani bir bitkidir. Ülkemizin 
hemen her yerinde yetiĢebilen bu bitki halk arasında nefes darlığı, dermatit gibi 
rahatsızlıklarda bitkisel ilaç olarak kullanılmasına karĢın halusinojenik etkisinden dolayı 
bilinçsizce yüksek doz alındığında ajitasyona görsel iĢitsel halüsinasyonlara ve deliriuma yol 
açabilmektedir. 
 

Olgu: Biz bu olgu sunumunda bitki yaprak ve tohumlarını kaynatıp içmeleri sonucunda 
geliĢen sersemlik hali, konuĢma bozukluğu, titreme, iĢitsel ve görsel halüsinasyonlar ile acil 
servisimize getirilen yaĢları 18-23 arasındaki 7 erin tanı ve tedavi yaklaĢımını sunduk. 
 

Sonuç: Acil servise antikolinerjik bulgu ve semptomlarla getirilen hastalarda sebepler 
arasında bitkilerin de olabileceği akla getirilip, ona göre tanı ve tedavi yaklaĢımları 
sergilenmelidir. 

  

Anahtar Kelimeler: Datura Stramonium, Ġntoksikasyon, Acil servis 
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Datura Stramonium Bitkisi 
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[PB-U20] 

Acil Serviste Spontan Rektus Kas Kılıfı Hematomu 

  

Özgür Dikme, Özlem Dikme, Hakan Topaçoğlu 

Ġstanbul Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Ġstanbul 
  

GiriĢ: Rektus kası kılıfı hematomları, epigastrik damarların veya rektus kasının yırtılması 
sonucu meydana gelen ve nadir görülen durumlardır. Ancak akut batın ile karıĢtırılabilen bir 
klinik durumdur. Doğru tanı koyulamaması gereksiz cerrahi giriĢimlere yol açabilir. 
Genellikle travma, abdominal ameliyatlar, cilt altı ilaç enjeksiyonları, antikoagülan tedavi, 
hematolojik hastalıklar, Ģiddetli öksürük, fiziksel egzersiz ve hamilelik gibi altta yatan bir 
nedene bağlı olsa da nadiren kendiliğinden ortaya çıkabilir. Rektus kas kılıfı hematomu 
kadınlarda erkeklerden 2 ila 3 kat daha sık görülür. YetiĢkinlerde herhangi bir yaĢta 
görülebilir fakat çocuklarda çok nadirdir. Rektus kas kılıfı hematomları en sık umbilikusun 
altında ve sağ tarafta görülür. Hemen her zaman unilateraldir ve genellikle kendini 
sınırlandırır. 
Olgu: 42 yaĢında erkek hasta acil servise karın ağrısı yakınmasıyla baĢvurdu. Anamnezinde 
ağrının 3-4 saat öncesinde üst raftan çocuğunun oyuncağını almak için uzandıktan sonra ani 

olarak baĢladığı önerildi. EĢlik eden semptomu yoktu. Vital parametreleri normal olarak 
değerlendirildi. ÖzgeçmiĢinde ve soygeçmiĢinde özellik saptanmadı. Fizik muayenesinde sağ 
alt kadranda defansın eĢlik ettiği hassasiyet saptandı. Diğer fizik muayenesinde anormal bulgu 

tespit edilmedi. Hemogram ve biyokimyasal parametreleri olağan olarak değerlendirildi. 
Abdomino-pelvik USG‟de sağ rektus abdominis kasında lineer tarzda hematom ile uyumlu 
olabilecek hipoekoik alan saptandı. Ġntravenöz kontrastlı alt batın bilgisayarlı tomografide sağ 
rektus kası sola göre asimetrik olarak kalın izlendi (Resim 1). Hasta izlem amaçlı genel 
cerrahi servise devredildi. 

Sonuç: Acil servise karın ağrısı yakınması ile baĢvuran hastalarda rektus kas kılıfı 
hematomunun ayırıcı tanıda akılda bulundurulması doğru tanı konulmasına ve dolayısıyla 
gereksiz laparotomilerin önlenmesine yardımcı olacaktır. Ġdeal tedavinin konservatif izlem 
olduğu unutulmamalıdır. 
  

Anahtar Kelimeler: Acil servis, rektus kas hematomu, spontan 
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Sola göre daha hacimli sağ rektus görünümü (rektus kas hematomu) 
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[PB-Ü20] 

Genç Yaş ve Minimal Travma Sonrası Kronik Subdural Hematom: Olgu Sunumu 

  

ÇağdaĢ Yıldırım, Gülhan Kurtoğlu Çelik, Tolga Öz, Zeynep Saral Öztürk, Yunus Emre Arık, 
Serkan Demircan 

Atatürk Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Ankara 

  

GiriĢ: Kronik subdural kanama genellikle kafa travması sonrası oluĢur ve günler haftalar 
sonra klinik bulgular verir. Lezyonun yapısına bağlı olarak bulgular neredeyse her zaman 
ilerleyicidir, transient iskemik atak semptomları görülmesi sık değildir. Biz transiet iskemik 
atak semptomları gösteren ve minimal travma öyküsü olan genç bir hastada bir kronik 
subdural kanama vakasını sunmak istedik. 
Olgu: 46 yaĢında erkek hastada 10 gün önce sol el 4. ve 5. parmakta kısa süren uyuĢma ve 
aynı gün içerisinde konuĢma bozukluğu olup geçmiĢ. Hastanın daha sonra aynı Ģikayetleri 2 
gün ara ile tekrarlamıĢ. Hastanın yapılan fizik muayanesinde herhangi bir özellik yoktu. 
Hastanın yapılan laboratuvar tetkiklerinde anlamlı bulgu izlenmedi. Hastaya transient iskemik 
atak düĢünülerek akut patolojileri dıĢlamak adına beyin tomografisi planlandı. Hastanın 
çekilen tomografisinde sol hemisferde en derin yerinde 25 mm ölçülen kronik subdural 
hematomla uyumlu görünüm izlendi (resim 1). Hastanın anamnezi tekrarlandığında 2.5 ay 
önce trafik kazası geçirdiğini, dıĢ merkezde tedavisinin yapıldığını, kafa travmasının minimal 
olduğunu, 10 gün öncesine kadar da hiç bir Ģikayetinin olmadığını belirtti. Hastadan beyin 
cerrahisi konsultasyonu istendi ve operasyon planlanarak beyin cerrahisi yoğun bakım 
ünitesine yatırıldı. 
Sonuç: Kronik subdural hematom olgularında transient iskemik atak semptomları nadiren de 
olsa görülebilir. Transient iskemik atak semptomları tarifleyen hastalarda travma öyküsü 
mutlaka sorgulanmalıdır. 
  

Anahtar Kelimeler: travma, kronik, subdural hematom 
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resim 1 
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[PB-U21] 

Bayılma şikayeti ile gelen bilateral pulmoner emboli: olgu sunumu 

  

Gül Pamukçu Günaydın, Ramazan Avcu, Selçuk CoĢkun, Alp ġener, Yavuz Otal, Güllü 
Haydar Ercan 

Ankara Atatürk Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Ankara 

  

Giriş: Pulmoner emboli acil servise nefes darlığı, göğüs ağrısı, çarpıntı, hemoptizi ile 
gelebileceği gibi senkopla da baĢvurabilir. Benzer emboli yükü olan hastalar farklı klinik 
tablolarla baĢvurabilir. Acil servise senkop Ģikayeti ile baĢvuran 83 yaĢında olgu sunuldu. 
Olgu: 83 yaĢında bayan hasta, acil servise 1 saat önce olan baĢ dönmesi ve arkasından olan 
senkop Ģikayeti ile baĢvurdu. Hikayesinde hastanın yaklaĢık bir ay kadar önce kardiyoloji 
servisine yatarak akut pulmoner ödem sebebi ile tedavi olduğu öğrenildi. ÖzgeçmiĢinde 
koroner arter hastalığı, kalp yetmezliği, kronik obstrüktif akciğer hastalığı ve alzheimer vardı. 
Hasta ilerlemiĢ alzheimer sebebi ile immobildi. Hastanın genel durumunun kötüleĢmesi, 
senkop olması üzerine acil servise ambulans ile getirilmiĢti. Fizik muayenesinde genel 
durumu orta, solunum sistemi muayenesinde bilateral solunum sesleri kabalaĢmıĢtı, ral ve 

ronküs yoktu, kalp damar sistemi muayenesinde s1(+), s2 (+), ritmik, ek ses ve üfürüm yoktu, 
batın muayenesinde hassasiyet, defans, rebound yoktu, rektal tuĢesinde melena yoktu, 
nörolojik muayenesinde motor defisit yoktu, ekstremitelerde derin ven trombozu bulgusu 

yoktu. Vital bulgularında kan basıncı 100/60 mmhg, ateĢ: 36.8ºC, nabız hızı:100 /dk idi. 
EKG‟si normal sinüs ritminde idi, taĢikardikti, iskemik ST-T değiĢikliği yoktu. 6lt/dk nazal 
kanülle oksijen alırken periferik oksijen saturasyonu %88 idi. Laboratuvar tetkiklerinde tam 

kan sayımı, karaciğer fonksiyon testleri ve elektrolitleri normal sınırlardaydı, üre: 65 mg/dL 
(normal 10-48.5), kreatinin: 2.19 mg/dL (normal 0.5-1.2) olarak tespit edildi. Hastaya 

pulmoner emboli ve aort diseksiyonu ön tanıları ile kontrastlı toraks tomografisi çekildi ve her 
iki pulmoner arter ana dalında emboli ile uyumlu görünüm tespit edildi. (Resim 1) Hasta 
göğüs hastalıkları bölümüne konsülte edildi, trombolitik tedavi sonrası göğüs hastalıkları 
yoğun bakıma yatırıldı. 
Sonuç: Pulmoner emboli tanısı klinik semptom ve bulguları spesifik olmadığından atlanabilir. 
GeliĢ Ģikayeti senkop olan ve özellikle Ģikayetlerini iyi ifade edemeyen yatalak hastaların 
değerlendirilmesinde bu tanı mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. 
  

Anahtar Kelimeler: acil tedavi, pulmoner emboli, senkop 
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Resim 1 
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[PB-Ü21] 

Sol inferior retinal arter tıkanması: Hiperbarik oksijen tedavisi 
  

Alp ġener1, Gül Pamukçu Günaydın1, ÇağdaĢ Yıldırım1, Erdem Haytaç1, Fadime Güllü Ercan 
Haydar

1, Havva ġahin Kavaklı2
 

1Ankara Atatürk Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Ankara 
2Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Ankara 

  

GiriĢ: Ani, ağrısız monooküler görme kaybı veya azalması nedeni olan retinal arter tıkanması 
(RAT) oldukça nadir görülür (1/10.000). Sıklıkla santral RAT Ģeklindedir. Santral retinal arter 
dallarının izole tıkanması daha da nadirdir. Bu kliniğe genelde amarozis fugaks ataklarından 
önce rastlanmaktadır ve genellikle kardiyak veya karotid kaynaklı küçük emboliler neden 
olur. Muayenede makulada kiraz kırmızısı nokta ilüzyonu oluĢur ve tespit edilir. 
Olgu: 38 yaĢında erkek hasta, son 6 saattir olan sol göz üst yarısında oluĢan görme kaybı 
Ģikayeti ile acil servisimiz baĢvurdu. Hastanın bilinci açık, oryante, koopere ve fizik 
muayenesinde sol göz üst yarısında ağrısız görme kaybı ve mitral odakta 3/5 diastolik üfürüm 
vardı. ÖzgeçmiĢinde 3 yıl önce geçirilmiĢ infektif endokardit öyküsü vardı.Hastanın vital 
bulguları normaldi. Hastanın labaratuvar değerlerinde patolojik değer saptanmadı. Hastanın 
çekilen bilgisayarlı beyin tomografisinde bulgu yoktu. Hastaya görme alanı ve göz dibi 
muayanesi için göz konsultasyonu istendi. Hastanın yapılan muayanesinde sol inferior retinal 
arter dalında plak ve sol makulanın alt yarısında solukluk tespit edildi. Hastaya göz 
hastalıkları konsültasyonu yapıldı; hiperbarik oksijen tedavisi önerildi. Hastanın infektif 
endokardit öyküsü olması üzerine etyolojiye yönelik yapılan ekosunda mitral valv 
prolapususu, 2-3° mitral yetmezlik, posterior kapakta 1x1 cm boyunda kitle görünümü (fibröz 
doku? vejetasyon?) saptandı. Hastada ateĢ yükseliği olmaması ve laboratuar değerlerinde 
özellik saptanmaması üzerine infektif endokardit düĢünülmedi. Hasta hiperbarik oksijen 
tedavisi alabileceği bir merkeze yönlendirildi.  
Sonuç: Bu vakada parsiyel görme kaybı ile sonuçlanan nadir bir inferior retinal arter 
tıkanması olgusunu paylaĢmak istedik. Bu hastalıkta kanıta dayalı tedavi ve prognoz hakkında 
net veriler yoktur. Bununla birlikte hiperbarik oksijen tedavisinin (HOT) RAT hastalarında 
görme keskinliğini arttırdığına dair literatürde veriler mevcuttur. HOT bitiminde artmıĢ nitrik 
oksit ve serbest oksijen vasıtasıyla hızlı bir vazodilatasyon oluĢmaktadır. Bizim vakamızda 
hastanın HOT sonucu kısmi fayda sağladığı tespit edilmiĢtir. Sonuç olarak nadir görülen RAT 
vakalarında hiperbarik oksijen tedavisi seçeneklerden biri olarak düĢünülmelidir. 
  

Anahtar Kelimeler: Ani-ağrısız görme kaybı, retinal arter tıkanıklığı, hiperbarik oksijen 
tedavisi 
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[PB-U22] 

Acil servise sağ göz kapağında düşüklük ile başvuran hasta 

  

Gül Pamukçu Günaydın1
, Ramazan Avcu

1, Alp ġener1
, Yavuz Otal

1, Ferhat Ġçme1
, Havva 

ġahin Kavaklı2
 

1Ankara Atatürk Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Ankara 
2Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Ankara 

  

Giriş: Multipl skleroz santral sinir sisteminde miyelin destrüksiyonu sonucu çeĢitli motor, 
duysal, vizüel ve serebellar disfonksiyonla baĢvurabilen, sebebi bilinmeyen bir nörolojik 
hastalıktır. Acil servise görme Ģikayetleri ile baĢvuran ve multipl skleroz tanısı konulan kadın 
hasta sunuldu.  

Olgu: 49 yaĢında kadın hasta acil servise bulanık görme ve sağ göz kapağında düĢüklük 
Ģikayeti ile baĢvurdu. Hikayesinde hastanın üç gündür sağ gözünde kayma ve bulanık görmesi 
olduğu öğrenildi. Daha önce benzeri Ģikayeti olmamıĢ. ÖzgeçmiĢinde migren hikayesi 
mevcuttu, düzenli kullandığı bir ilaç yoktu. Fizik muayenede bilinci açık koopere ve oryante 
idi, nörolojik muayenesinde direk ıĢık refleksi ve indirek ıĢık refleksi sağ ve sol gözde 
alınıyordu, sağ gözde hemipitoz mevcuttu, sol gözde içe bakıĢ kısıtlılığı mevcuttu, 
ekstremitelerde motor defisit yoktu, yürüyüĢü minimal sola ataksikti, serebeller testleri sağda 
becerikli, solda dismetrisi mevcuttu. Vital bulgularında kan basıncı 120/65 mmhg, ateĢ: 
36.8ºC, nabız hızı: 76/dk, EKG‟si normal sinüs ritminde idi, taĢikardikti. Bakılan laboratuvar 
tetkiklerinde tam kan sayımı, karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri, kan elektrolitleri 
normaldi. Hastaya çekilen kontrastsız beyin tomografisinde herhangi bir iskemi veya kanama 
bulgusu saptanmadı. Hastadan nöroloji konsültasyonu istendi. Çekilen kraniyal MR ve 
difüzyon MR‟ında sağ lateral ventrikül temporal boynuzu komĢuluğunda periventriküler 
alanda 3 adet korpus kallozuma dik seyreden demiyelinizan lezyon izlendi. (Resim 1) Hasta 

bu bulgularla multiple skleroz düĢünülerek nöroloji servisine yatırıldı. 10 günlük pals steroid 
tedavisi sonrası bulguları geriledi ve taburcu edildi. 
Sonuç: Multipl skleroz acil servisteki yönetiminde akut atakların komplikasyonlarının 
tanınması ve tedavisine öncelik verilir. Tanısında MR‟da plakların görülmesi tipiktir. Ciddi 
morbidite ile iliĢkili ataklar, IV antibiyotik veya steroid verilmesi planlanan hastalar ve ciddi 
intihar riski olan hastaların yatırılarak tedavisi gerekir. 
  

Anahtar Kelimeler: acil tıp, manyetik rezonans görüntüleme, multipl skleroz 
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Resim 1 
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[PB-Ü22] 

Türkiye için bir model:Egede yeni bir acil 
  

Selahattin Kıyan, Murat Ersel, Funda Karbek Akarca, Yusuf Ali Altuncı 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilimdalı, Ġzmir 
  

Acil servisler 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet veren birimlerdir. Bu nedenledir ki hizmet 
kalitesini yükseltmek, çalıĢan memnuniyetini artırmak, hasta ve yakınlarının gereksinimlerini 
sağlayabilmek için acil servis dizaynı için bilimsel değerler ve kurallar kullanılmalıdır. 
Planlama esnasında bir ekip olarak çalıĢılmalı ve acil tıp uzmanlarının önderliğinde bu süreç 
yürütülmelidir. Bunun bir örneği Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yaĢanmıĢtır. Bu 
prensipler ıĢığında yeni acil servisimizi tanıtmak amacıyla bu sunum yapılmıĢtır. 
ġu an yeni inĢa edilmiĢ aktif olarak kullanılan Acil Servis 1600 m2‟lik bir alana sahiptir. Bu 
alanda:Kapalı Resüsitasyon (canlandırma ünitesi), (3 adet monitörlü alan),Mönitörlü izlem 
alanı (2adet),toplam 25 monitörlü alan, Travma alanı, (10 sedye, 2 mönitörlü alan), Bakı 
birimi (25 sedye, 10 monitörlü alan), Hızlı bakı alanı (10 sedye)Ġzole oda (psikitri 
değerlendirme odası), KBB ve Göz odası, Alçı odası, Acil eczaneDinlenme alanları  
Revize edilen 2200 m2‟lik eski acil alanında ise Ģu birimler 
oluĢturulacaktır.Dekontaminasyon ve izolasyon odaları, Kadındoğum odası, Acil radyoloji 
ünitesi, Yoğunbakım (2. Basamak ve 10 yataklı), Toksikoloji izlem ünitesi(planlanmakta) 

Özel odalar (5 özel oda) Depolar, Ġdari Birim 

E.Ü Acil Servisi Ege Bölgesinin en modern ve iĢlevsel acil servisi olduğunu düĢünüyoruz. 
Türkiye için en iyi yurtdıĢı içinse ciddi anlamda diğer örnekleriyle yarıĢabilecek düzeydedir. 
  

Anahtar Kelimeler: Acil servis mimarisi, Ege Üniversitesi, Acil Tıp Anabilimdalı 
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Ege Acil Tıp 1 
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[PB-V01] 

Anevrizmatik Subdural Hematom 

  

Süha Türkmen, Aslı Ozcan, Yunus Karaca, Umut Eryiğit 
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Trabzon 

  

GiriĢ: Günümüzde ileri tetkik ve görüntüleme yöntemlerinin kolay ulaĢılabilirliği, geçmiĢte 
tanısını koymakta zorlandığımız bir çok hastalığın etyolojisini aydınlatmakta bir hayli yol 
alınmasını sağlamıĢtır. Bu hastalıkların en önemlilerinden biri de intrakranial patolojilerdir. 
Non-travmatik subaraknoid kanama hastalarında anevrizma tespiti için anjiografik tomografi 
alıĢılagelmiĢ ve rutin olarak uygulanan bir tetkik halini almıĢtır. Fakat bilinmelidir ki 
intrakranial anevrizma rüptürü en sık subaraknoid kanama olarak karĢımıza çıkmakla birlikte 
subaraknoid kanama olmadan da intra parankimal hematom, intra ventriküler hemoraji ve çok 
nadir olarak da subdural hematom Ģeklinde kanamalar ile sonuçlanabilmektedir. Bu olguda 
sağ orta serebral arter anevrizması rüptürüne bağlı olarak geliĢen sağ serebral konveksitede 8 
milimetreye ulaĢan subdural ve birlikteliğinde sağ temporo-pariatelde görülen akut 
intraparankimal kanama ele alınmıĢtır. 
Olgu: Subaraknoid kanama ön tanısıyla dıĢ merkezden üniversite hastanesine sevk edilen 56 
yaĢında genel durumu kötü, bilinci kapalı, GKP:4 olan bayan hastanın çekilen beyin 
tomografisinde sağ serebral konveksitede 8 milimetreye ulaĢan subdural hematom, sağ 
temporal ve parietal lobda parankimal hematomla uyumlu görünüm ve orta hat yapılarda sola 
Ģift izlendi. Hastaya yapılan beyin tomografik anjiografide sağ orta serebral arterde 2.5x3 cm 
boyutunda anevrizmayla uyumlu görünüm saptandı. Hematom drenajı için operasyona 
hazırlık esnasında arrest olan hasta operasyona alınmadan eksitus oldu.  
 

Sonuç: Travmatik olmayan subaraknoidal kanama harici intrakranial kanamalarda da vasküler 
lezyonlar olabileceği, böylece operasyon anında tanısı konmamıĢ anevrizma rüptüründen 
oluĢabilecek ölümcül kanamaların önüne geçilebileceği akılda tutulmalıdır. 
  

Anahtar Kelimeler: hematom, anevrizma, subdural 
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[PB-V02] 

Renal transplant ve karın ağrısı 
  

ġeyhmus Kaya1
, Ahmet Tuğrul Zeytin2, Filiz Baloğlu Kaya3

, Erkan Temizkan
4
 

1EskiĢehir Devlet Hastanesi Acil Servis, EskiĢehir 
2Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Kütahya 
3EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı, EskiĢehir 
4Medipol Üniversitesi Hastanesi Acil Tıp Kliniği, Ġstanbul 
  

GiriĢ: Renal trans taĢları nedir görülen, transplantasyon sonucu oluĢabildiği gibi donor 
böbrekte de bulunabilen bir durumdur. Raporlanan insidansı %0,2 ila %1.7 arasındadır. 
Hastalarda renal taĢ ile birlikte enfeksiyonlarda immunsupresyon nedenli görülebilmektedir. 
Takibinde obstruksiyonlara ve rejeksiyona sebep olabilmektedir.. Bu vakada acil servise 

baĢvuran ve 1 yıl önce babasından renal transplantasyon yapılan hasta sunulmuĢtur.  
Olgu: 28 yaĢında bayan hasta karın, kasık ağrısı ve bulantı Ģikayetleri ile acil servise 
baĢvurdu. Hastanın yapılan tetkiklerinde tam idrar tetkikinde 96 HPF lökosit, kan 
tetkiklerinde kreatinin 0.959 mg/dl, kan üre azotu 15.197 mg/dl olarak saptanmıĢtır. Ardından 
yapılan batın ultrasonografisinde sağda pelvik bölgede transplante böbrek ve böbrek üst polda 
5mm kaliksiyel taĢ görünümü saptanmıĢtır.. Hastaya damar yolu ile semptomatik tedavi 
uygulanmıĢ ve nefroloji bölümüne refere edilmiĢtir.  
Sonuç: Acil servislere baĢvuran ve idrar yolu enfeksiyonu saptanan hastaların renal taĢ 
nedenli tetkik edilmesi, hastada daha sonra geliĢebilecek obstruksiyon, anüri ve geç akut graft 
disfonksiyonu tablolarının erken dönemde önlenmesi açısından dikkat ve önem 
gerektirmektedir. 

  

Anahtar Kelimeler: renal transplant, taĢ, enfeksiyon 
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[PB-V03] 

Nadir Bir Kuadparezi Nedeni: Travmatik Servikal Disk Hernisi 

  

Zeki Doğan, Huriye Akay, Serhat Akay 

Ġzmir Bozyaka Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği 
  

GiriĢ:  
Non-travmatik disk hernisi, annulous fibrosusun seneler içinde dejenerasyonu sonucu nucleus 
pulposusun spinal kanala veya sinir köklerine basısı ile meydana gelse de travmatik servikal 
disk herniasyonunda (TSDH) fleksiyon-ekstansiyon mekanizması olan travmalarda daha sık 
geliĢtiği düĢünülmektedir. En sık travma nedenleri arasında motorlu taĢıt kazaları ile düĢmeler 
olduğu gösterilmiĢtir.  
Olgu:  

42 yaĢında erkek hasta acil servise araç içi trafik kazası nedeniyle sırt tahtasında servikal 
kollar takılı halde dıĢ merkezden acil servisimize ambulans ile getirildi. Araç sürücüsü olan 
hasta, kemeri takılı iken yoldan çıkıp ağaca çarptığını söyledi. Vital bulgulari normal olan 
hastanın birincil bakısında havayolu, solunum ve kardiyak muayenesi normal iken nörolojik 
bakıda oriente koopere olan hastada. Oryantasyonu ve kooperasyonu tam saptandı. Motor 
muayenesinde bilateral üst ekstremitede 1/5 ve bilateral alt ekstremitede motor kuvvet 1-2/5, 

meme-göbek arası hipoestetik, göbek altı anestetik saptandı ve rektal tonusun olmadığı 
görüldü. Beyin bilgisayarlı tomografisi (BT) normal saptanan hastanın servikal BT‟sinde 
herhangi bir osseöz patoloji saptanmaması üzerine çekilen servikal manyetik rezonansında 
(MR) C3-C4 seviyesinde geniĢ tabanlı santral disk protrüzyonu ve spinal kord basısı ile 
kordta myelopatik sinyal artıĢı, C5-C6 seviyesinde foraminal disk protrüzyonu ve C6-7 arası 
santral disk protrüzyonu saptandı. Beyin cerrahisi tarafından acil operasyona alınan hastaya 
C3-C4 laminektomi uygulandı. Tetraplejisinde kısmi gerileme olan hastaya fizik tedavi 
uygulamasına baĢlandı. Hasta ayaktan hasta olarak takip edilmektedir. 
Sonuç:  

Olgumuzda muhtemel fleksiyon-ekstansiyon mekanizması ile servikal vertebral yaralanma 
olmadan herniye olan C3-C4 arası diskin spinal korda basısı nedeniyle kord kontüzyonu 
meydana gelmiĢ ve hastada morbiditeye neden olmuĢtur. Nadir görülen bu durum, servikal 

travma ile gelen ve nörolojik bulgusu olup BT görüntülemesi normal olan hastalarda akla 
gelmesi gereken ve kesin tanının T2 ağırlıklı MR görüntüleme ile konulduğu, acil 
hekimlerinin ayırıcı tanısında düĢünmesi gereken bir yaralanmadır. 
  

Anahtar Kelimeler: servikal travma, disk hernisi, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans 
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Resim 1 

 
Hastanın servikal BT'sinin sagital görüntüsü 
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Resim 2 

 
T2 ağırlıklı sagital servikal MR görüntüsü 
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[PB-V04] 

Senkopla Başvuran Dev Abdominal Aort Anevrizması 
  

Özge Dağhan, Mehmet Özgür Erdoğan, ġahin Çolak, Harun Ayhan, Türker Karaboğa, Kaan 
Yusufoğlu 

HaydarpaĢa Numune Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği 
  

GiriĢ:  
Anevrizma damarların kalıcı olarak geniĢlemesi yada balonlaĢmasıdır. En sık vücudun en 

büyük atardamarı olan aortada geliĢir. Anevrizmalar zamanla daha da geniĢler ve tedavi 
edilmediği takdirde patlar, çoğunlukla ölüme neden olur. Çoğu kez hastaların Ģikayeti yoktur. 
Karın ağrısı, sırt ağrısı, bel ağrısı görülebilir. Hastalar karında pulsasyon veren ele gelen 

kitleden bahsedebilirler. Özellikle son birkaç gündür devam eden,özellikle hipertansiyon ile 
beraber olan karın,sırt ve bel ağrıları anevrizmayı düĢündürmelidir. Bizim vakamızda dev 
abdominal aort anevrizması mevcut olup senkopla baĢvurmuĢtur. 
Olgu: 81 yaĢında erkek hasta sırt ve bel ağrısı sonrası geliĢen senkop nedeniyle acil servisimiz 
kırmızı alana getirildi. 
Bilinen hipertansiyonu mevcut olan hasta geldiğinde GKS:15, Nb:64, sağ kol TA:80/50, sol 
kol TA:80/40 ölçüldü. Yapılan fizik muayenesinde periferik nabızlar açık, her iki hemitoraks 
solunuma eĢit katılıyor, kardiyak üfürüm-ek ses yok, nörolojik muayene doğaldı. Batında orta 
hatta yaklaĢık 7*8 cm ele gelen kitle tespit edildi. Çekilen EKG‟sinde prekordial 
derivasyonlarda ST elevasyonu gözlendi. Ayırıcı tanı için hemogram, biyokimya, troponin 
istendi. Hasta kontrastlı toraks ve tüm batın BT‟ye gönderildi. Kan tahlilerinde herhangi bir 
anormallik saptanmayan hastanın tomografisinde abdominal aortada en geniĢ yerinde 10*12 
cm‟i bulan anevrizma tespit edildi. Kardiyoloji ve kalp-damar cerrahisi ile görüĢüldükten 
sonra hasta ilgili branĢlara sevk edildi. 
Sonuç: Anevrizmanın çapı tedavinin zamanlamasını belirleyen en önemli unsur olup, çap 
arttıkça rüptür riski artar. 5cm‟den küçük anevrizması olan ve Ģikayeti olmayan hastalarda 
ameliyat gerekmezken, 5cm‟ den büyük anevrizmalarda ameliyat gereklidir. Anevrizmalar 
bulundukları yere ve boyutlarına göre değiĢik semptomlarla karĢımıza çıkabilmektedir. 
  

Anahtar Kelimeler: anevrizma, abdominal, senkop 
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Resim 1 

 
Dev abdominal aort anevrizması görünümü 

 

 

Resim 2 

 
Abdominal aort anevrizmasının bütün batın boyunca uzandığını gösteren bir diğer görünüm. 
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[PB-V05] 

Tüp Torakostomi İle Gerilemeyen Spontan Pnömotoraksın Hasta Eğitimi İle İyileşmesi 
  

Halil Doğan, Doğaç Niyazi Özüçelik, Tuğba Göde, Cem Simsek, Tufan Akın Giray 

Bakırköy Dr Sadikonuk EAH Acıl Tıp Kliniği Ġstanbul 
  

GiriĢ: Pnömotoraks, plevra boĢlukta hava olması olarak tanımlanır. Herhangi bir travma, 
etken ya da cerrahi müdahale olmadan geliĢen pnömotorakslara spontan pnömotoraks adı 
verilir. Sıklıkla 20-40 yaĢ arası zayıf genç sigara içen erkeklerde görülür. Semptomatik 
pnömotarakslarda kabul gören tedavi tüp torakostomidir. 5günden uzun hava kaçağı olan ya 
da 3gün azalmadan devam eden hava kaçağı olan vakalarda torakotomi endikasyonu vardır. 
Olgu: 38 yaĢında erkek göğüs ağrısı Ģikayeti ile kliniğimize baĢvurdu. Ağrısı nefes darlığının 
eĢlik ettiği batıcı tarzda sağ hemitoraksta yoğunlaĢan göğüs ağrısı idi. Kan basıncı: 
146/97mmHg, nabzı 80atım/dakika, solunum sayısı 18/dakika, ateĢi 36.8C, oksijen 
saturasyonu(SpO2) %98 idi. Fizik muayenesinde özellik yoktu. Elektrokardiografisi normal 
sinüs ritmindeydi. Laboratuarında lökosit sayısı 17000 idi diğer parametreler normal sınırlar 
içerisindeydi. Çekilen ön arka akciğer grafisinde sağ hemitoraksta apexten 5cm lik 
pnömotoraks ile uyumlu görünüm saptandı. Bilgisayarlı toraks tomografisinde de sağ 
hemitoraksta pnomotoraks ile uyumlu görünüm mevcut olup pnömotoraksa bağlı olarak sağ 
akciğer kısmen kollabe olarak izlendi. Hasta sağ Tüp Torakostomi uygulandı, ciprofloksasin 
750mg tablet po 2×1, asetil sistein 300mg/300ml ampul iv 3×1, deksketoprofen trometamol 
ampul iv 2×1, ipratropyum bromid 20 mcg/doz+salbutamol 100 mcg/doz (Combivent) inh 

4×1puf tedavisi ve triflow solunum egsersizi ile takibe alındı. 3. gün hastanın osilasyonunun 
ilk gün ile aynı hızda devam etmesi ve akciğer grafisinde pnömotoraksının azalmaması 
üzerine torakotomi planlandı. Torakotomi öncesi anamnezi derinleĢtirilen hastanın her gün 
kapalı su altı dreninin ajutaj valvini 1 saat ara ile açarak kapalı drenaj sistemini açık hale 
getirdiği öğrenildi (Resim 1).Hastaya eğitim verilerek düzeneğin kapalı kalması 
sağlandı.Hasta torakotomi yapılmadan 2. gün salahiyet ile taburcu edildi. 

 

Sonuç: Kabul görmüĢ tedavi yöntemi ile iyileĢme sağlanamayan hastalarda bir üst basamak 
tedaviye geçmeden önce derin anamnez alınması ve hasta eğitimi yapılmasının iyileĢmeye 
katkıda bulunabileceği unutulmamalıdır. 
  

Anahtar Kelimeler: Torakostomi, kapalı drenaj, hastaya eğitim 
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Tüp Torakostomi valvi 

 
Hasta tarafından kapalı su altı drenaj sistemini açık su altı drenajı haline getirilmesi 
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[PB-V06] 

İmmünkompetan hastada kriptokokkal menenjit 
  

Süha Türkmen, Yunus Karaca, Erkan Erdem, Umut Eryiğit 
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Trabzon 

  

GiriĢ: Kriptokokoz önemli bir fırsatçı mantar enfeksiyonu olup HIV pozitif ve immün 
yetmezlikli hastalarda sıklıkla karĢılaĢılır. Ventriküler dilatasyon olmaksızın artmıĢ 
intrakranial basınç kriptokokal menenjitte sık görülür ve artmıĢ mortalite ile iliĢkilidir. Bu 
olguda HIV pozitifliği olmayan ve immün yetmezlik yapabilecek bilinen hastalığı olmayan 
baĢ ağrısı etyoloji araĢtırılırken kriptokokkal menenjit tespit edilen hasta anlatılmıĢtır. 
 

Olgu: 32 yaĢında erkek hasta bir haftadır devam eden baĢ ağrısı ve bulantı Ģikayeti ile acil 
servise baĢvurdu. Genel durumu iyi, bilinci açık oryante koopere olan hastanın fizik 
muayenede pozitif bir bulgusu yoktu. Rutin biyokimyasal tetkiklerinde anormal bulgusu 

olmayan hastaya yapılan beyin tomografi görüntülemede anormal bulguya rastlanmadı. 
Çekilen beyin magnetik rezonans görüntülemede menenjit ile uyumlu olabilecek Ģekilde 
frontoparietal sulkuslarda sinyal artıĢı izlendi. Hastaya menenjit ön tanısıyla yapılan lomber 
ponksiyonda BOS basıncı artmıĢ (360 mm su), BOS glukozu düĢük ( 30 mg/dl), BOS proteini 
artmıĢ (83 mg/dl) olarak bulundu. Menenjit düĢünülerek antibiyoterapisi düzenlenen hasta 
enfeksiyon hastalıkları servisine yatırıldı. Hastanın gönderilen BOS kültür sonuçlarında 
cryptococcus neoformans üremesi oldu. Hastanın kriptokokkal menenjit açısından 
antibiyotikleri tekrar düzenlendi ve enfeksiyon hastalıkları servisinde takibine devam edildi.  
 

Sonuç: Uzun süren baĢ ağrısı, bulantı gibi semptomları devam eden hastalarda santral 
enfeksiyon açısından acil servis hekimi uyanık olmalı ve bu hastalar tedavi edilmediğinde 
ölümcül olabilecek kriptokokkal menenjit gibi durumlar açısından irdelemelidir. 
  

Anahtar Kelimeler: Menenjit, immünkompetan, cryptococcus neoformans 
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[PB-V07] 

Warfarin kullanmakta olan travma hastası: Olgu sunumu 

  

Behnan Gülünay, Arda Demirkan, Onur Polat, Serdar Gürler, Müge Günalp 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Ankara 

  

GiriĢ: Warfarin, K vitaminine bağımlı koagülasyon faktörlerini inhibe ederek etki gösteren, 
tedavi ve proflaksi amacıyla yaygın olarak kullanılan antikoagülan bir ilaçtır¹. Bu çalıĢmada, 
warfarin kullanmakta iken travma sonrası perirenal hematomu geliĢen yüksek riskli hastanın 
yakın takip altında verilen medikal tedaviyle komplikasyonsuz olarak baĢarı ile taburcu 
olabildiği anlatılmıĢtır. 
 

Olgu: 59 yaĢında erkek hasta, darp Ģikayeti ile acil servise baĢvurdu. Genel durumu orta-iyi, 

bilinci açık, koopere idi ve tüm vücudunda yaygın ağrı tarifliyordu. ÖzgeçmiĢinde LAD-LA 

(sol ön inen arter-sol atrium) fistülü, 2003 yılında çıkan aortadan baĢlayan ve iliak dallara 
kadar uzanan aort disseksiyonu nedeniyle 3‟lü koroner arter by-pass grefti, aort kapak 

replasmanı ve atrial fibrilasyonu olduğu öğrenildi. AteĢ: 37°C, Nabız: 86/dk, T.A.: 
110/80mmHg idi. Kardiyak oskültasyonda metalik kapak sesi alınıyordu. Batın sol üst 
kadranda kot altında ve sol lomber bölgede hassasiyet-defans mevcuttu. Sol lomber bölgede 
4x5 cm ekimoz mevcuttu. Hastanın laboratuarında Hb: 14,9g/dl, Plt: 209 x10^9/L, Kreatinin: 
1,7mg/dl, INR: 3,07 PT: 32,9sn aPTT: 45,1sn idi. Abdominopelvik BT‟de çıkan aortadan 
baĢlayıp sağda ana iliak bifurkasyosu, solda internal ve external iliaklara kadar uzanan 

diseksiyon, solda aktif ekstravazasyonu düĢündüren dansiteler içeren perinefritik hematom 
görüldü (ġekil 1-2). ISS (Injury Severity Score) değeri 18 ve RTS (Revised Trauma Score) 
değeri 7,8 idi. Hemodinamisinin stabil olması ancak kardiyak patolojilerinin operasyon 

açısından yüksek risk taĢıması, INR değerinin yüksek olması nedeniyle hastaya acil cerrahi 
giriĢim yerine medikal tedavi ile taze donmuĢ plazma replasmanı yapıldı. Hasta yoğun bakım 
ünitesine alındı, vital bulguları yakın takip edildi. Kontrol USG ve BT görüntülemelerinde 
perinefritik hematomda gerileme olması üzerine medikal tedaviye devam edildi. Hasta onuncu 
gününde komplikasyonsuz taburcu edildi.  
 

Sonuç: Bu hastada kanamanın kontrol altına alınmasında medikal tedavi bizi baĢarıya 
götürdüğü gibi hastada tromboembolik bir komplikasyon da olmamıĢtır.Antikoagüle travma 
hastalarında bütün algoritmaların ve skorlamaların değerlendirilmesinin yanında hastaya ait 
tüm faktörleri yarar/zarar boyutunda hesaplayacak olan klinisyenin kararının büyük önem 
taĢıdığı kanaatindeyiz. 
  

Anahtar Kelimeler: Warfarin, Travma, Hematom 

 

 
Şekil 1: arkus aorta diseksiyonu 
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Şekil 2: Abdominal aorta diseksiyonu ve sol perinefritik hematom 
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[PB-V08] 

Gözden kaçan bir tanı: Alt ekstremitede ateşli silah yaralanması 
  

Mehmet Oğuzhan Ay, Akkan Avci 

Adana Numune Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Adana 

  

GiriĢ: Ekstremitelerin ateĢli silah ile yaralanmalarında kemik krıkları, periferik damar ve 
sinirler ile ilgili komplikasyonlar ve bazen de sadece yumuĢak doku travması görülebilir. 
Dikkatli yapılan tam bir fizik muayene ve ek tanısal tetkikler yardımıyla doğru teĢhis 
kolaylıkla konulabilir. Nadiren de olsa yetersiz ve yanlıĢ öykü verilmesi, dikkatsiz ve özensiz 
muayene, acil servisin aĢırı yoğunluğu, bilgi ve tecrübe eksikliği, kıdemliye danıĢmadan acele 
karar verme gibi nedenlerle sunulan vakadaki gibi ateĢli silah yaralanması gibi bir tanı bile 
atlanarak istenmeden medyatik olunabilir. 

Olgu: 61 yaĢında erkek hasta acile sabah uyandığında bacağında ağrı hissettiği ve 
muhtemelen görmediği bir böcek tarafından ısırıldığı Ģikayeti ile geliyor. Acilin yoğun olduğu 
sırada acil servis triyaj bölümünde çömez asistan tarafından yapılan muayenede hastanın sağ 
diz altı mediyal kısmında 0.5 cm çapında cilt ciltaltı düzgün sınırlı lezyon belirleniyor. Böcek 
ısırığı öyküsü etkisiyle bacağa pansuman yapılarak hastadan tam kan sayımı, acil biyokimya 
ve PTZ, APTT tetkikleri isteniyor. Daha sonra kan tahlilleri normal olan hasta kıdemliye 
danıĢılmadan taburcu ediliyor. Evine dönen yatağına yatan hasta tavandaki kelebek sandığı 
siyah karartıya dikkatli baktığında kurĢun deliği olabileceğini anlayarak acile tekrar 
baĢvuruyor. Gece yatağında yatarken duyduğu patlamaya benzer ses sonrası tavandan seken 
kurĢunla maganda terörüne kurban gittiği anlaĢılıyor. Tekrar baĢvurduğu acilde yapılan 
muayene ve çekilen x-ray grafi sonrası sağ diz altı mediyal kısımda yumuĢak dokuda mermi 
çekirdeği tespit ediliyor. Bacağında dolaĢım bozukluğu, his ve hareket kusuru olmayan, 
Ortopedi‟ye konsulte edilen hastanın bacağındaki yabancı cisim çıkartılıyor. Sonrasında ilginç 
olay medyaya aksediyor. 

Sonuç: Acil serviste yoğunluk, aĢırı iĢ yükü, stres, yorgunluk, deneyim ve tecrübe eksikliği 
istenmeyen eksik ve hatalı tanısal sonuçlara, hukuksal ve medyatik olaylara yol 

açabileceğinden her hastadan mutlaka eksiksiz, ayrıntılı öykü alınmalı, tam bir fizik muayene 
yapılmalı, Ģüphe halinde bile gerekirse ek tanısal tetkiklerden yararlanılmalı, alelacele karar 
verilmemeli ve muhakkak bir bilene danıĢmaktan çekinilmemelidir. 
  

Anahtar Kelimeler: AteĢli silah yaralanması, acil, tanı 
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Şekil 1. Hastanın resimleri ve hastaya ait x-ray grafi görüntüleri. 
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[PB-V09] 

Akut koroner sendromu taklit eden intraserebral hemoraji: Olgu sunumu 

  

Selim Genç1, Sinan Yıldırım2, Fatih Büyükcam1, Macit Aydın1, Seda Özkan1
 

1DıĢkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Ankara 
2Ağrı Devlet Hastanesi, Acil Servis, Ağrı 
  

GiriĢ: Ġntrakraniyal kanaması (ĠKK) olan hastalar özellikle bilinç kaybı ile acil servise ilk 
getirildikleri sırada acil serviste ilk yaklaĢım prensiplerinden dolayı öncelikle anormal EKG 
bulguları nedeniyle akut koroner sendrom olarak değerlendirilebilmektedirler. ĠKK‟da 
görülen EKG değiĢiklikleri ile ilgili mevcut literatür bilgileri sınırlıdır. ĠKK gibi akut 
intrakranial hadiselerde, kalpte sempatomimetik sinir aktivitesinin artıĢının gözlemlenmiĢ ve 
bunun EKG değiĢikliklerine yol açabileceği düĢünülmüĢtür. ĠKK ile koroner arter 
hastalıklarının ortak risk faktörleri olmasından ötürü alternatif olarak ĠKK‟da mevcut olan 
koroner arter hastalığının ilerlemesi nedeniyle myokardial hasar geliĢebileceği düĢünülmüĢtür. 
 

Olgu: 48 yaĢında erkek hasta solunumunun bozulması ve bilinç değiĢikliği nedeniyle acil 
servise getirildi. Öyküsünden hipertansiyon ve koroner arter hastalığı nedeniyle klopidogrel 
75 mg/gün, perindopril 10 mg/gün kullandığı öğrenildi. BaĢvuruda tansiyon arteriyal 
(TA):250/150 mmHg, solunum 8/dk, nabız 120/dk, ateĢ(timpanik):36.8°C idi. Fizik 
muayenede bilinç koma durumunda idi (GKS:3); pupiller dilate ve ıĢığa yanıtı yoktu. Hasta 
entübe edilerek mekanik ventilatöre bağlandı. EKG‟de DI-aVL derivasyonlarında ST 
elevasyonu, DII-DIII-aVF derivasyonlarında ST çökmesi görüldü (Resim 1). Bilgisayarlı 
tomografide beyin sapında 55x43x33 mm boyutunda, ventriküllere açılmıĢ hemoraji ile 
uyumlu görünüm izlendi. Ayrıca her iki hemisferik kortikal sulkuslarda subaraknoid kanama 
ile uyumlu hiperdens görünüm vardı. Labaratuar incelemesinde venöz kanda pH:6.86, 
pO2:22.8 mmHg, pCO2:107.8 mmHg, HCO3:18.9 mmol/L, troponin-I:0.22 ng/ml idi. 

Hastaya midazolam (0.1 mg/kg/saat); sodyum nitroprussid (1 mcg/kg.dak), mannitol, fenitoin 

sodyum (15 mg/kg), metoprolol (50 mg/gün) baĢlanarak yoğun bakıma yatırıldı. Takibinin 30. 
dakikasında çekilen EKG tamamıyla normale dönmüĢtü (Resim 2). Ġkinci saatinde kan gazı 
incelemesinde respiratuar asidoz düzeldi. TA 180/100 mmHg idi. Takibin dördüncü 
saatindeki labaratuar incelemesinde CK: 1842 u/L, CK-MB: 163 u/L, troponin-I:50 ng/ml idi. 

GeliĢen hipertermi için internal ve eksternel soğutma yapıldıysa da baĢarılı olunamadı. 
Takibin altıncı saatinde hasta exitus oldu.  
 

Sonuç: Sonuç olarak anormal EKG değiĢiklikleri ile acil servise getirilmiĢ bilinci kapalı 
hastalarda ĠKK ihtimalinin de olabileceği düĢünülmelidir. Bu tip hastalarda ĠKK‟nın 
atlanması durumunda anjiyografi sırasında verilecek heparin kanama ve mortaliteyi 
artıracaktır. 
  

Anahtar Kelimeler: Akut koroner sendrom, intra serebral hemoraji, elektrokrdiyografi 
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[PB-V10] 

Sonda Değişimi İçin Gelen Hastada Akciğer Apsesi 
  

Aslı Yasemen SavaĢ, Serhat Karaman, Murat Ayan, Hülya Güney, Mehmet Esen 

GaziosmanpaĢa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Tokat 
  

GiriĢ: YaĢlılık, çevreye uyum yeteneğinin azaldığı, bir çok sağlık sorununun olabildiği bir 
süreçtir.YaĢlı nüfusun artıĢı ile birlikte acil servislere baĢvuran yaĢlı hasta sayısında her yıl 
artıĢ görülmektedir. Akciğer apsesi pyejonik mikroorganizmalarla oluĢan çapı 2 cm den, 
duvar kalınlığı 1mm‟den büyük kaviter lezyonlardır. Kavite sıklıkla hava sıvı seviyesi 
gösterir. Hastalar öksürük, balgam, kırgınlık, kilo kaybı ateĢ gibi belirtilerle gelebilirler. 
 

Olgu: 86 yaĢında erkek hasta acil servise sonda değiĢimi için baĢvurdu. Bilinen bening prostat 
hipertrofisi ve demansı mevcut olan hasta ailesi tarafından düzenli aralıklarla acil servise 
sonda değiĢimi için getirildiği öğrenildi. Genel durum bozukluğu olan hasta, kaĢektik ve 
dehidrate görünümdeydi. Hastanın fizik muayenesinde dinlemekle sol hemitoraksta ralleri 

mevcuttu. AteĢ:36.7C, TA:90/69mmHg olarak ölçüldü. Wbc:12.300, CRP:40 olan hastanın 
diğer laboratuar sonuçları normal sınırlar içindeydi. Akciğer grafisinde sol orta zonda hava 
sıvı seviyesi veren akciğer apsesi tespit edilen hasta hospitalize edilerek, Levoflokasin2x1 ve 

metronidazol 3x1 tedavisi baĢlandı. Hasta tedavinin 10 gününde taburcu edildi. 
 

Sonuç: YaĢlı hastaların acil baĢvurularında, değerlendirme rutin öykü ve fizik muayeneden 
farklılıklar göstermektedir. YaĢlanmaya bağlı olabileceği düĢünülen durumların, ciddi 
hastalıkların belirtisi olabileceği gibi; sık karĢılaĢılan hastalıklar atipik semptomları da 
olabileceği unutulmamalıdır. Sadece Ģikâyetine odaklanıldığında ve hatta fiziksel ya da 
mental yetersizliği varolanlar da ise gerçek sorunu tespit edemeyebiliriz. 

  

Anahtar Kelimeler: geriatrik hasta, acil departmanı, öykü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. Türkiye A il Tıp Ko gresi -6 Eki   Eskişehir    
 

911 

 

[PB-V11] 

Araç dışı trafik kazası sonucu gelişen diyafram rüptürü 

  

Özlem Dikme, Özgür Dikme, Hakan Topaçoğlu 

Ġstanbul Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Ġstanbul. 
  

GiriĢ: Travmatik diyafram rüptürü künt veya kesici-delici torakoabdominal travmaları sonucu 
oluĢtuğu iyi bilinen bununla birliktede kolaylıkla gözden kaçabilen bir durumdur. Klinik 
tabloya eĢlik eden diğer organ yaralanmalarının maskelemesinden atlanılması mümkündür. 
Travmadan sonraki akut dönemde semptom, fizik ve radyolojik bulguların olmadığı 
durumlarda, özellikle baĢka organ yaralanmalarının eĢlik etmediği olgularda tanı, aylar ve 
hatta yıllarca gecikebilir ve bu durum morbidite ve mortaliteyi artırır. Tanıda önemli nokta 
diyaframın yaralanma olasılığının akla getirilmesidir. Rüptür, künt travmalarda çoğunlukla 
solda (%80-90) görülür ve %90‟nın üzerinde yandaĢ organ yaralanmaları ile birlikte olur. 
Olgu: 38 yaĢında erkek hasta acil servise araç dıĢı trafik kazası nedeni ile getirildi. Hasta 
aracın sol tarafından çarptığını sonrasında yere düĢerek baĢını yere çarptığını ifade etti. 
Hikayesinde herhangi bir hastalığı veya ilaç kullanımı olmadığı öğrenildi. Kafa travması, sol 
yan ağrısı ve sol bacak ağrısından yakınmaktaydı. Acil servise geliĢinde vital bulguları normal 
sınırlardaydı. Ġlk bakısında bilinci açık, havayolu, solunum ve dolaĢımı olağandı. Batın 
muayenesi olağandı ve yatak baĢı USG de serbest sıvı saptanmadı. Ġkincil bakısında sağ 
frontalde dermabrazyon, sağ kaĢ medialinde parçalı kesi, sol femur alt ucunda deformite 
saptandı. Hastanın yerinde çekilen akciğer grafisinde belirgin patoloji saptanmadı. Beyin 
tomografisinde sağ parietalde <0,5 mm subdural hematom alanı izlendi, fraktür saptanmadı. 
Sol femur grafisinde parçalı suprakondüler femur kırığı mevcuttu, ekstremite traksiyona 
alındı. Ortopedi tarafından elektif operasyon amaçlı yatıĢı planlanan hastanın izleminde vital 
bulguları ve O2 saturasyonu normal olmasına karĢın devam eden sol yan ağrısı ve eĢlik eden 
nefes darlığı olması nedeni ile torakoabdominal tomografisi görüldü. Tomografide solda 8. ve 
9. kotların anteriorunda kırık olduğu ve diyafram rupture olduğu gözlendi. Hasta operasyon 
amaçlı ameliyathaneye alındı. 
Sonuç: Çoklu travma sonucu acil servise baĢvuran ve karaciğer yaralanması, 
hemopnömotoraks, dalak yaralanması, kot kırıkları, barsak, böbrek yaralanmaları saptanan 
olgularda diyafram rüptürünün de eĢlik edebileceği unutulmamalı ve mutlaka tanıya yönelik 
görüntüleme methodları kullanılmalıdır. 7. kot ve aĢağısındaki yaralanmalarda abdominal 
yaralanma olasığı mutaka dıĢlanmalıdır. 
  

Anahtar Kelimeler: Trafik kazası, diyafram rüptürü, acil servis 
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[PB-V12] 

Fahr Sendromu 

  

Turgay Yılmaz Kılıç, Seda Dağar, Özge Atilla Duman, SavaĢ Sezik, YeĢim Eyler 
Ġzmir Tepecik EAH 

  

GiriĢ: Fahr hastalığı (bilateral striopallidodentat kalsinoz) bazal gangliyonların, sentrum 
semiovalelerin, dentat nukleusların ve beyaz cevherin yaygın simetrik kalsifikasyonuyla 

karakterizedir. Klinik bulgular daha çok 4 ve 6. dekatta ortaya çıkmaktadır. Etiyolojisi tam 
bilinmemekle birlikte serum kalsiyum ve fosfor metabolizmasında bozukluklara eĢlik eder. 
Nadiren baĢka metabolik hastalıkların seyrinde veya ailesel olarak da ortaya çıkabilmektedir. 
Klinik bulgular değiĢken olup psikiyatrik semptomlar, epileptik nöbetler, serebellar bulgular, 
ekstrapiramidal disfonksiyon ve demans ile kendini gösterebilir. 
Olgu: Elli dört yaĢında erkek hasta acil servise nöbet geçirme ve kafa travması Ģikayetiyle 
yakınları tarafından getirildi. Ġlk değerlendirimesinde genel durumu iyi, bilinci açık, oryante 
ve koopere olan hastanın kan basıncı 117/88 mm Hg, nabız sayısı 96 atım/dk, solunum sayısı 
16/dk, ateĢ 36,1oC ve SatO2 %98 idi. Hastanın nörolojik muayenesinde lateralizan motor 
veya duyu defisiti saptanmadı. Ense sertliği ya da patolojik refleks yoktu. Nazal ve zigomatik 
kemik üzerinde abrazyonları dıĢında diğer sistem muayenelerinde herhangi bir patoloji 
saptanmadı. ÖzgeçmiĢinde epilepsi nedeni ile takip edildiği ancak son bir haftadır ilaçlarını 
kullanmadığı öğrenildi. Ek bir hastalık öyküsü tariflemedi. Yapılan tetkiklerinde tam kan 
sayımı normal, serum kalsiyum (Ca+2) değeri 6.0 mg/dL (8.4-10.8 mg/dL) olarak saptandı. 
Hastanın kafa travmasına yönelik çekilen bilgisayarlı beyin tomografisinde (BBT) bazal 
ganglion ve serebellum yerleĢimli bilateral kalsifikasyonlar saptandı (Resim 1, 2). Nörolojik 
semptomları, BBT bulguları ve hipokalsemisi nedeniyle nöroloji ve dahiliye klinikleri ile 
konsulte edilen hastada mevcut bulgularla Fahr sendromu düĢünüldü. Nöroloji kliniğince acil 
nöropatoloji düĢünülmeyen hastaya kalsiyum replasmanı yapılıp tedavisi düzenlenerek 
poliklinikten takip edilmek üzere taburcu edildi. 
Sonuç: Fahr sendromu uzun yıllar önce tanımlanmıĢ olmasına rağmen klinikte sık 
karĢılaĢılmamıĢ olması nedeniyle gözden kaçabilmektedir. Özellikle akut nöropsikiyatrik 
bozukluklar geliĢenlerde, kalsiyum metabolizma bozukluğu olanlarda, tanımlanamayan 
nörolojik semptomların varlığında ve bilgisayarlı beyin tomografisinde bazal ganglionlar, 
serebellum ile derin kortikal yapılarda açıklanamayan kalsifikasyonların varlığında Fahr 
sendromu ayırıcı tanıda akılda tutulmalıdır. 
  

Anahtar Kelimeler: Fahr sendromu, bilgisayarlı tomografi, bilateral kalsifikasyon 
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[PB-V13] 

Künt travmada nadir görülen bir acil:Hiyoid kırığı 
  

Sevdegül KaradaĢ, Hayriye Gönüllü, Hatice Kara 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Acil Tıp AD, Van 

  

GiriĢ: Ası ve boğulma dıĢında hiyoid kemik kırıkları nadir görülür. Hiyoid kemik kırığının 
nadir olmasının nedeni mandibula tarafından iyi korunmuĢ olması ve vücutta herhangi bir 
kemikle eklem yapmadığı için her yönde hareketli olmasına bağlıdır. Ġzole kapalı hiyoid 
kırıklarının tedavisinde, hava yolu tıkanıklığı riski yoksa konservatif yaklaĢım önerilmektedir. 
Bu çalıĢmada künt travma nedeni ile acil serviste değerlendirilen ve servikal hassasiyeti 
nedeni ile servikal BT çekilen ve hiyoid kırığı saptanan olgu sunuldu. 
Olgu: Künt travma nedeni ile acil servise baĢvuran 45 yaĢındaki erkek hastanın yapılan 
muayenesinde genel durumu iyi, Ģuuru açık oryante koopere idi. Sağ tibiada hassasiyeti, sağ 
el baĢ parmakta çıkığı, servikal spinal hassasiyet mevcuttu. Hasta yutma güçlüğü, boyunda 
ağrı ve rahatsızlık hissinden Ģikayetçiydi. Tibiada saptanan fraktürü için atel uygulandı, 
baĢparmak çıkığı redükte edildi. Boyun bilgisayarlı tomografisi çekilen hastada hyoid sol 
uzun kolunda fraktür mevcuttu. Konservatif takip edilmek üzere gözlem sonrası taburcu 

edildi.  

Sonuç: Hiyoid kemik kırığının tanı konması zor olup, yüksek Ģüphe ile tanısı konulabilir. Acil 
hekimi, künt boyun travmalarda hiyoid kırığı oluĢma riskini dikkate almalıdır. 
  

Anahtar Kelimeler: hiyoid kırığı, künt travma, acil servis 
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[PB-V14] 

Akut Karın Nedeni:Karaciğer Kist Hidatik Rüptürü 

  

Hayriye Gönüllü1, Sevdegül KaradaĢ1, Ahmet Cumhur Dülger2, Senar Ebinç2, ġit KarataĢ3
 

1Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Acil Tıp AD, Van 
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji AD, Van 
3Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 3. Sınıf Öğrencisi, Van 

  

GiriĢ:  
Kist hidatik hastalığı halen dünyanın birçok bölgesinde endemik olarak görülmekte bölgemiz 
ve ülkemiz için yaygın bir sağlık sorunu olarak önemini korumaktadır. Bu hastalık 
Echinococcus granulosus‟un larva sestodlarının neden olduğu zoonozdur. 
Olgu:  

21 yaĢında kadın hasta yaklaĢık üç gündür olan, epigastrik alandan baĢlayan daha sonra tüm 
karına yayılan, bulantı ve kusmanın eĢlik ettiği Ģiddetli karın ağrısı nedeni ile baĢvurdu. 
Hastanın hikayesinde 5 ay önce karaciğerde ekinokokus granulosus kist hidatiği saptandığı 
öğrenildi. BaĢvuru anında tansiyon arteriyel:70/50mmHg, nabız 124/dakika, ateĢ:37C, 
solunum sayısı 26/dakika idi. Hastanın abdomen muayenesinde batında sağ üst kadranda daha 
fazla olmak üzere yaygın hassasiyet ve sağ üst kadranda defans mevcut olup diğer sistem 
muayeneleri doğal idi. Acil serviste yapılan abdomen sonografisinde karaciğer sağ lob 
segment 7‟de 2 adet tip 3 ve tip 4 ile uyumlu kistik lezyon ve dalakta 2 adet tip 4 ile uyumlu 

kistik lezyon izlendi. Laboratuar parametrelerinde Hemoglobin:11g/dl, WBC:21000, 

Trombosit:281000, Glukoz:96mg/dl, Na:136 mmol/L, K:4,3 mmol/L, Kreatinin:0,95 mg/dl 

idi. Abdominal bilgisayarlı tomografide karaciğer segment 5-7‟de 2 adet multiloküle 8x6 cm 
ebatlı tip 3 kist hidatik ve kist cidarında bütünlüğünde bozulma-rüptür? saptandı. Hasta kist 
perforasyonu ön tanısı ile acil operasyona alındı. Olgu takibinin 7. gününde Ģifa ile taburcu 
edildi. 

Sonuç:  
Kist hidatik genellikle karaciğerden yerleĢmekle biriikte, akciğer ve diğer solid organlarda da 
görülebilir. Kendiliğinden veya travmaya bağlı olarak rüptüre olabilir. Hastalığın endemik 
olduğu bölgelerde sağ üst kadran ağrısı ile baĢvuran hastalarda karaciğer kist rüptürü ayırıcı 
tanıda akılda bulundurulmadır. Olguların çoğunluğunda ultrasonografi tanıda yetersiz 
kaldığında bilgisayarlı tomografi rüptür lokalizasyonunu göstermede faydalıdır. 
  

Anahtar Kelimeler: kist hidatik, acil, tedavi 
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[PB-V15] 

Nadir karşılaşılan bir herni: Skrotal mesane herniasyonu 

  

Süha Türkmen, Melih Ġmamoğlu, Olgun AĢık, Omer Bekar 
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Trabzon 

  

GiriĢ: Skrotal mesane herniasyonu nadir görülen bir klinik durumdur ve inguinal hernilerin 

%1 ila % 4‟üne mesanenin de eĢlik ettiği belirlenmiĢtir. 50 yaĢ üzeri ve obez erkeklerde 
insidansın %10‟un üzerine çıkabildiği gösterilmiĢtir. 
 

Olgu: 49 yaĢında erkek hasta acil servise karın ağrısı, idrar yaparken yanma ve kanlı idrar 
yapma Ģikayeti ile baĢvurdu. Hastanın fizik muayenesinde sağ alt kadranda ve suprapubik 
bölgede hassasiyeti mevcuttu, sağ skrotumda ele gelen kitle lezyonu tespit edildi. Hastanın 
rutin tetkiklerinde tam idrar tetkikinde 80 eritrosit ve idrar thoma mikroskopik incelemesinde 

200 lökosit tespit edildi. Hastaya çekilen kontrastsız batın bilgisayarlı tomografide mesane 
skrotum içerisine herniye görünümde izlendi. Üroloji ile konsülte edilen hasta poliklinik 
kontrolü önerilerek acil servisten taburcu edildi. 
 

Sonuç: Skrotal mesane herniasyonları sıklıkla asemptomatiktir ve fıtık onarımı sırasında 
küçük mesane herniasyonları tesadüfi olarak tespit edilir. Bununla birlikte tipik iki kademeli 
iĢeme, skrotumda ĢiĢlik ve bu ĢiĢliğin idrar yaptıktan sonra küçülmesi gibi semptomlar da 

görülebilir. Kronik üriner obstrüksiyon, obezite, azalmıĢ mesane tonisitesi ve pelvik kas 
yapısındaki zayıflıklar mesane herniasyonlarına neden olabilmektedir. 50 yaĢ üzerindeki 
erkekler, obezite ve üriner çıkıĢta darlığa neden olan diğer hastalıklar mesane herniasyonu 

riskini artırır. Tanıda voiding sistoüretrografi altın standart olmakla birlikte kontrastsız batın 
bilgisayarlı tomografi görüntüleme tanı ve tedavinin planlanmasında klinisyene yardımcı olur. 
Komplikasyon olarak vesikoureteral reflü, mesane rüptürü, strangülasyon, iskemi ve mesane 
enfarktı görülebilir. Tedavide herniye mesane dokusunun redüksiyonu veya nekroze olmuĢ 
mesane dokusu varsa rezeksiyonu sonrasında fıtık tamiri uygulanır. Onarım sonrasında 
hastaların üriner Ģikayetlerinde gerileme tespit edilir. Ġnguinal hernilere mesanenin de eĢlik 
edebileceği ve cerrahi onarım sırasında fark edilmemiĢ mesane herniasyonlarının, mesane 
yaralanması neticesinde postoperatif üriner komplikasyonlara neden olabileceği 
unutulmamalıdır. 
  

Anahtar Kelimeler: herni, skrotal herni, mesane herniasyonu 
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[PB-V16] 

Disfaji sebebi: Wallenberg Sendromu 

  

Hayri Ramadan, Atiye Kübra Ökçesiz, Adem Çelik, Yavuz Katırcı, Ġlyas Ertok, Fuat Koray 
Çelik, Figen CoĢkun 

Ankara Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği, Ankara 

  

GiriĢ: Wallenberg Sendromu (Lateral Medüller Sendrom) medulla oblangata lateral kesiminin 
enfarktıdır. Yutma güçlüğü, konuĢma zorluğu, ataksi, vertigo, Horner sendromu ve diplopi ile 
karĢımıza çıkabilir. Bu sunumda kusma sonrasında disfaji geliĢmesi üzerine acile baĢvuran ve 
takiplerinde nörolojik bulguları geliĢen Wallenberg Sendromlu hasta tartıĢılmıĢtır. 
 

Olgu: 61 yaĢında erkek hasta yarım saat önce baĢ dönmesi ve kusma sonrası geliĢen disfaji 
Ģikayeti ile acil servise baĢvurdu. Genel durumu iyi bilinci açıktı. Fizik muayenesi normaldi 
fakat hasta tükürüğünü bile yutamamaktan Ģikayetçiydi. KBB‟ye konsulte edildi ve yapılan 
fleksibl nazofarengoskopi yabancı cisim saptanmadı. Gece olduğu için hastaya sabah 
endoskopi yapılması planlandı. Fakat takiplerinde hastada solda fasiyal paralizi, pitozis, 

miyozis, diplopi ve ataksi geliĢti. Beyin tomografisi normal olan hasta nörolojiye konsulte 
edildi ve çekilen MRG‟de bilateral oksipital ve beyin sapı enfarktı tespit edildi. Hasta nöroloji 
servisine yatırırldı. 
 

Sonuç: Kusma sonrası disfaji tarifleyen hastalarda sebep bulunamazsa nörolojik nedenler de 
dıĢlanmalıdır. 
  

Anahtar Kelimeler: Wallenberg Sendromu, disfaji, Horner Sendromu 
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[PB-V17] 

Kronik Lityum İntoksikasyonu 

  

Turgay Yılmaz Kılıç, Gülsenem Çiçek, SavaĢ Sezik, Mustafa Sever, Murat YeĢilaras 

Ġzmir Tepecik EAH 

  

GiriĢ: Lityumun (Li) bipolar bozukluk tedavisinde etkinliği kanıtlanmıĢ olmakla birlikte, 
terapötik indeksi çok dardır ve özellikle 3.5 mmol/L‟nin üzerinde ise yaĢamı tehdit eden 

toksisite geliĢebilir. Ġdame Li tedavisi alan hastaların çoğunda tedavi sürecinde toksisite 
oluĢabilmektedir. Serum Li konsantrasyonundan çok, klinik semptomların intoksikasyon 
Ģiddeti ile korele olduğu kabul edilmekte ve tedavi seçiminde klinik parametrelerin esas 

alınması önerilmektedir.Li tedavisinin sık görülen yan etkileri gastrointestinal bozukluklar, 
ödem ve tremordur. Li toksisitesinin baĢlıca hedef organı merkezi sinir sistemidir. 
Olgu: AltmıĢ iki yaĢında bayan hasta acil servise son iki gündür artan ellerde titreme ve 
konuĢma bozukluğu Ģikayeti ile yakınları tarafından getirildi. ÖzgeçmiĢinde hipertansiyon ve 
bipolar bozukluk nedeni ile takip edildiği öğrenildi. BaĢvuru sırasındaki kan basıncı 118/63 
mmHg, nabız sayısı 71 atım/dk, solunum sayısı 15/dk ve SatO2 değeri 97 idi. Fizik 
muayenesinde bilinci açık, koopere ve oryanteydi. Ġnce tremor ve dizartrik konuĢması dıĢında 
diğer sistem muayenelerinde patolojik bulgu saptanmadı. EKG‟si sinüs ritminde ve normal 
sınırlar içindeydi. Hastanın yapılan laboratuar incelemelerinde, bilgisayarlı beyin tomografisi 
ve diffüzyon ağırlıklı manyetik rezonans görüntülemesinde kliniğini açıklayacak herhangi bir 
patolojik bulgu saptanmadı. Hastanın ilaçları sorgulandığında son iki yıldır lityum karbonat 
1200 mg/gün kullandığı öğrenildi. Hastanın Ģikayetlerinin kullandığı ilaca bağlı olduğu 
düĢünüldü. Hastanın Li serum düzeyi 2.96 mmol/L saptandı, tekrarlandığında da aynı değer 
bulundu. Nefroloji ve anestiyoloji klinikleri ile konsülte edilen hastanın diyaliz ihtiyacı 
olmadığı kararı verildi. Hasta kronik lityum intoksikasyonu tanısı ile yoğun bakıma yatırılarak 
tedavi altına alındı. Serum Li düzeyi 24 saat içerisinde 0.08 mmol/L'ye gerileyen hasta takip 
amaçlı servise nakledildi. Hastaneye yatıĢının beĢinci günü ayaktan takibinin yapılması 
amaçlı poliklinik kontrolü önerisi ile taburcu edildi. 
Sonuç: Lityumun farmakokinetik özellikleri nedeniyle, intoksikasyon tipine göre klinik 
belirtiler farklılıklar gösterir. Bu nedenle toksisitenin tanınması güç olabilir. Dizartri, 

güçsüzlük, ataksi gibi nörolojik bulgularla acil servise baĢvuran hastalarda kullandığı ilaçların 
sorgulanması göz ardı edilmemelidir. 
  

Anahtar Kelimeler: lityum intoksikasyonu, acil servis, konuĢma bozukluğu 
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[PB-V18] 

Spontan Akçiğer Kist Hidatik Rüptürü 

  

Fatih Tanrıverdi1, Gülhan Kurtoğlu Çelik2, Gül Pamukçu Günaydın2, Havva ġahin Kavaklı2
 

1KahramanmaraĢ Necip Fazıl ġehir Hastanesi, Acil Servis, KahramanmaraĢ 
2Ankara Atatürk Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Acil servis, Ankara 

  

GiriĢ:  
Ekinokokkozis ya da hidatik hastalık ekinokok larvaları ile oluĢur. Echinococcus granulosus 
kistik ekinokokkozise yol açar ve tüm dünyada yaygın olarak görülür. Tanımlanan diğer 
türlerden E. multilocularis alveoler ekinokokkozise, E. vogeli ve E. oligartrus ise polikistik 

ekinokokkozise neden olur. Yumurtalar solunum yolu ile alınarak primer akciğer hastalığına 
da neden olabilir. Karaciğerden sonra en sık yerleĢim yeri olan akciğer kist hidatikleri uzun 
zaman sessiz kalabilir. Kistin boyutuna, yerleĢim yerine, komplike olup olmamasına bağlı 
olarak öksürük, hemoptizi, ateĢ görülebilir. Kist rüptürü sonucu kistik antijenik içeriğin 
sistemik dolaĢıma karıĢması ile anafilaktik reaksiyon geliĢebilir. Burada spontan kist rüptürü 
ile baĢvuran bir akciğer kist hidatik olgusu sunmak istedik. 

Olgu:  

18 yaĢında erkek hasta ani baĢlayan bir öksürük sonrası ağzından beyaz bir sıvı gelmiĢ. Hasta 
geldiğinde bilinci açık oryante ve koopere idi, hastanın sol tarafta nefes alırken göğüs ağrısı 
ve nefes darlığı darlığı mevcuttu. Tansiyoan arterial:140/80 mm Hg, nabız:115/dk, 
saturasyon:88, ateĢ:37,5 idi. Fizik muayenesinde hastanın takipnesi mevcuttu, solunum sesleri 
solda azalmıĢ ve ralleri, her iki akciğerde de yaygın ronkus mevcuttu, epigastrik hassasiyeti 
olup, reabund ve defansı yoktu. Laboratuvar tetkilerinde beyaz küresi 14.800, Hgb:14, Htc:43 
diğer tetkikleri normaldi. Hastanın alınan akciğer radyografisinde sol orta loba uyan bölgede 
düzgün kenarlı yaklaĢık 10x7 cm geniĢliğinde yuvarlak bir içinde hava dansitesi olan aposite 
ve parankimde konsalide tespit edilmesi üzerine toraks tomografisi planladı (Ģekil 2) Hastanın 
toraks tomografisinde sol orta kesimde hava sıvı sevileyelenmesinin olduğu, etrafında 
konsalide alanların olduğu kist hidatik rüptürü ile uyumlu olabileceği düĢünülen görüntü 
mevcuttu (Ģekil 1). Kist hidatik rüptürü düĢünülen hastada çekilen batın tomografisinde bir 
patoloji saptanmadı. Hasta göğüs cerrahisi ile konsulte edildi. Servise yatırılan hastaya göğüs 
cerrahisi tarafından total kistektomi operasyonu yapılarak yoğun bakıma yatırıldı. 
Sonuç:  
Gerek karaciğer gerekse akciğer yerleĢimli hidatik kist hastalığı ülkemizde hala önemli bir 
halk sağlığı sorunudur. Bazen hiçbir semptom vermeden tesadüfen ya da atipik 

semptomlarla karĢımıza çıkabilir. 
  

Anahtar Kelimeler: Kist Hidatik Rüptürü, Akçiğer Tutulumu, Nefes Darlığı 
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[PB-V19] 

Künt travma sonrası gelişen mezenter arter yaralanması: Olgu Sunumu 

  

Hayri Ramadan, Mehmet Serkan Yurdakul, Erdal Yılmaz, Yavuz Katırcı, Figen CoĢkun 

Ankara Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği, Ankara 

  

GiriĢ: Künt batın travması sonrası mezenterik vasküler yaralanma nadir rastlanan ve zor tanı 
konan bir acildir. Klinik bulgular baĢlangıçta genellikle spesifik olmadığından tanısı güçtür. 
Bu hastalarda erken tanı ve tedavi mortalite ve morbiditeyi azaltmaktadır. Bu sunumda darp 
sonrası geliĢen mezenter arter yaralanması olgusu tartıĢılmıĢtır. 
 

Olgu: 43 yaĢında erkek hasta darp beyanı ile 112 ekipleri tarafından acil servise getirildi. 
Fizik muayenede genel durumu iyi, TA:130/80 mmHg, nabız:85/dk idi. GKS:15 olan hastanın 
koklamakla ve muayene ile alkollü olduğu anlaĢıldı. Sağ frontalde 2 cm ve sağ kaĢta 2 cm‟lik 
kesi ile batın sol üst kadranda hassasiyet dıĢında patolojik muayene bulgusu yoktu. Beyin 
tomografisinde oksipital kemikte fraktür ve sağ frontalde subaraknoid hemoraji tespit edildi. 
Abdominal ultrasonografide perisplenik 1.5 cm ve perihepatik 1 cm ve intestinal anslar 

arasında 2.5 cm serbest mayi izlendi. Ġlk hemogramında Hb:14.8 ve Htc:43, 2 saat sonraki 
kontrolünde Hb:13.3 ve Htc:38 olarak bulundu. Hastaya beyin cerrahisi ve genel cerrahi 
konsültasyonu istendi ve opaklı abdominal tomografi çekildi. Bu sırada hastada hipotansiyon, 
taĢikardi ve bilinç bulanıklığı geliĢti. Tomografide perihepatik 2 cm, perisplenik 3.5 cm ve 
intestinal anslar arasında 7.5 cm serbest mayi ve L4 vertebra hizasında mezenterik vasküler 
hasara sekonder olarak değerlendirilen kontrast madde ekstravazasyonu saptandı. Kontrol 
hemogramında Hb:10.5 ve Htc:30 bulundu ve instabil olan hasta genel cerrahi ve kalp damar 
cerrahisi tarafından ameliyata alındı. Mezenter yırtığı ve mezenter arter dalındaki kanama 
primer onarımla durduruldu. Hasta 6 gün sonra Ģifa ile taburcu edildi. 

 

Sonuç: Künt batın travmalı olgularda özellikle de hastanın genel durumu hızla bozuluyorsa 
abdomen tomografisi hayat kutarıcı olabilir. 
  

Anahtar Kelimeler: künt batın travması, mezenter arter, travma 
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[PB-V20] 

Nadir görülen bir olgu: Mondragora bitkisine bağlı kontakt dermatit 
  

Yavuz Katırcı, Bulut Demirel, Figen CoĢkun 

Ankara Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği, Ankara 

  

GiriĢ: Mondragara (Adamotu), Mandragora solanaceae ailesinden bir bitkidir. Kırmızı biber, 
patates ve domates bu ailenin üyesidir. Akdeniz, güney ve merkez Avrupada yetiĢirler. 
Mandragora bitkisinin içinde mandragorine, hiyosiyamin ve skapolamine gibi alkoloidlerin de 
bulunduğu 80 farklı madde içerir. Sedatif, afrodizyak, emetik, analjezik ve anestezik etkileri 
vardır. Literatürde Mandragora bitkisinin oral alımı ile ilgili toksikasyonlar mevcuttur. Bizim 
vakamızda atipik bir durum olarak cilde uygulanan mandragora kökü ile temastan sonra 
oluĢan alerjik kontakt dermatit oluĢan hastamızı sunacağız. 
 

Olgu: 58 yaĢındaki kadın hasta acil servise diz bölgesinde oluĢan kızarıklık, ĢiĢkinlik ve 
yanma Ģikâyeti ile baĢvurdu. Hasta son 6 gündür akĢamları mandragora kökü suyunu ağrıyı 
kesmesi amacıyla dizlerine sürdüğü ve her seferinde 20 dakika süren kızarıklık olduğunu 
fakat bu akĢam kızarıklık ve ĢiĢliğin geçmemesi üzerine acil servise baĢvurmuĢtur. Hasta 
arkadaĢlarının tavsiyesi üzerine otacıdan taze olarak aldığı mandragora kökünün suyunu 
sıkmıĢ ve dizlerine uygulamıĢtır. Daha önce bu bitkiyle hiç karĢılaĢmadığı ve daha önce 
herhangi bir allerjisi veya kontakt dermatiti olmadığını öğrenildi. Muayenesinde eritemli, 
ödemli, düzensiz sınırlı lezyonlar dizin etrafında görüldü. Hastanın öyküsü ve muayenesi ile 
mandragora köküne bağlı olarak alerjik kontakt dermatit olarak nitelendirildi. Ġntravenöz 
steroid tedavi ve devamında oral tedavi ile 2 günde lezyonlar geriledi. Hasta ileri tetkik ve 
tedavi için dermatoloji polikliniğine yönlendirilmiĢtir.  
 

Sonuç: Alternatif tıp yöntemleri ülkemizde oldukça yaygındır. Alternatif tıbbın tamimiyle 

tehlikesiz olduğu düĢünülmemelidir. Mondragora gibi içerisinde çoklu kimyasallar 
bulunduran bitkiler çok dikkatli kullanılmalıdır. Acil Tıp Hekimleri geleneksel tıpta kullanılan 
bitkilerin yan etkileri iyi bilinmeli ve toplumsal bilinç oluĢturulmaya çalıĢılmalıdır. 
  

Anahtar Kelimeler: Adam otu, kontakt dermatit, alternatif tıp 
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[PB-V21] 

Kupa terapisine bağlı göbekte yanık 

  

Süha Türkmen, Olgun AĢık, Omer Fazli, Umut Eryiğit 
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Trabzon 

  

GiriĢ: Kupa terapisi, tüm dünyada yaygın kullanılan geleneksel tedavi metotlarından bir 
tanesidir. Genellikle kas ağrılarında kullanılan bu yöntem, cilde bir bardak veya kupanın 
içerisinde sıcak bir pamuğun yakılmasıyla oluĢan negatif basınç ve ısı ile cilde kapatılması ve 
bu cilt kısmının kupa içerisine bombeleĢmesi Ģeklinde uygulanır. Bu olguda kupa terapisi 
sonrası kupayı vücudundan ayıramayan ve acil servise baĢvuran hasta sunulmuĢtur. 
 

Olgu: 56 yaĢında bayan hasta sabah göbek etrafında baĢlayan ağrı nedeniyle evde geleneksel 
bir tedavi yöntemi olan ve daha önce tecrübesi olmadığı kupa terapisini uygulamıĢ. Hasta 
yaklaĢık 4 saat kadar devam ettirdiği tedavi sonrasında göbekte tedavi uyguladığı bölgede 
kızarıklık ve acı hissetmesi üzerine kupa terapisi için kullandığı bardağı çıkartmak istemiĢ. 
Bardağı çıkartamaması üzerine hasta 112 aracılığıyla acil servise baĢvurdu. Hastaneye 
basvuru anında bardak çıkartılmıĢtı. Hastanın fizik muayenesinde göbek etrafında 4x7 cm 
boyutlarinda eliptik Ģekilli bülloz lezyonlar ihtiva eden ikinci derece yanığı mevcuttu. 
Biyokimyasal parametreleri normal olan hasta yanık açısından genel cerrahi bölümüne 
konsulte edildi. Genel cerrahi tarafından değerlendirilen hastaya günlük pansumanla takip 
önerildi. Hasta gerekli önerilerle acil servisten taburcu edildi. 
 

Sonuç: Kupa terapisi daha çok tıbbi imkanlara ulaĢmanın zor olduğu veya ücretli olduğu 
bölgelerde kullanılan geleneksel bir tedavi yöntemidir. Kupa terapisi sadece miyopatilerde 
yada sinir ağrılarında kullanılan bir tedavi değildir. Ayrıca menstrual bozukluklar, baĢ 
ağrıları, abdominal kramplarda da yaygın kullanılır. Özellikle deneyimsiz kiĢiler tarafından 
yapılan tedavilerde bir takım komplikasyonlar oluĢabileceği için kupa terapisi deneyimli 
kiĢiler tarafından fenni ortamlarda yapılmalıdır. 
  

Anahtar Kelimeler: kupa terapisi, yanık, göbek 
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[PB-V22] 

Olgu sunumu: Acı kavun suyu kullanımına bağlı uvula ödemi 
  

Yavuz Katırcı, Erdal DemirtaĢ, Fatih Alper Ayyıldız, Hayri Ramadan, Bulut Demirel, Figen 

CoĢkun 

Ankara Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği, Ankara 

  

GiriĢ: Acı kavun suyu bilimsel adı Ecballium elaterium olan bir bitki türüdür. Meyvesi 3-4 cm 

çapında, sarı-yeĢil renkte ve tüylüdür. Alternatif tıpda kronik sinüzit tedavisinde suyunun 
burun deliklerinden bir-iki damla damlatılması ile kullanılır. Acı kavun suyu hepatit, kulak 
ağrısı, hemoroid ve idrar inkontinansında da kullanılır. Acı kavun suyu dilüe edilmeden 
kullanılırsa hayatı teh¬dit eden alerjik reaksiyonlara yol açabilir. Biz kronik sinüzit tedavisi 
için kullanılan ve Bizim sunduğumuz vaka da kronik sinüzit için nazal acı kavun suyu 
kullanan ve buna bağlı uvula ödemi geliĢmiĢ olan bir olguyu sunmayı amaçladık. 
 

Olgu: 40 yaĢında bayan hasta acil servise ani geliĢen boğaz ağrısı, nefes almakta ve 

yutkunmada güçlük ve takıntı hissi nedeni ile baĢvurdu. Hastanın hikâyesinde son birkaç 
gündür burun tıkanıklığı Ģikâyetleri olduğunu ve burnunun açılması sinüslerinin boĢalması 
için tavsiye üzerine son iki gündür acı kavun suyunu burun deliklerine damlatarak kullanmaya 

baĢladığı öğrenildi. Hasta özgeçmiĢinde herhangi bir hastalık ve allerji hikâyesi tarif etmedi. 
Vital bulguları stabil olan hastanın yapılan fizik muayenesinde uvula ödemi tespit edildi. 
Bronkospazm ve ürtiker plakları tespit edilemedi. Hastanın diğer sistem muayeneleri 
normaldi. Parenteral steroid ve antihistamin ile tedavi uygulandı. Gözlem sonucunda 
semptomları gerileyen hasta önerilerle taburcu edildi. 
 

Sonuç: Son yıllarda ülkemizde alternatif tıp yöntemleri ile tedaviye ciddi bir rağbet 
görülmektedir. Bu durum kullanılan bitkilerin eti ve yan etkileri ile ile acil servislere baĢvuran 
hasta sayısını artırmaktadır. Bazı bitkiler ölümle sonuçlanabilen alerjik reaksiyonlara neden 
olabilmektedir. Acil hekimleri sık kullanılan bitkisel ürünleri bilmeli ve hikâye alırken bu 
bitkileri akılda tutmalıdır. 
  

Anahtar Kelimeler: acı kavun, uvula ödemi, alternatif tıp 
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[PB-Y01] 

Evde Alkollü İçki Üretimine Bağlı Metil Alkol Entoksikasyonu ve Fomepizol Kullanımı 
  

BarıĢ Alper, Mehmet Özgür Erdoğan, Harun Ayhan, ġahin Çolak, Özge Dağhan 

HaydarpaĢa Numune Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Ġstanbul 
  

GiriĢ: Metil alkol ilk kez 1661 de odunun damitilmasiyla elde edilen,renksiz,etil alkol 
kokusunda,endüstiride maket ucak yakiti,cila,boya cözücüler,cam siliciler, antifiriz, kolonya 
ve isporto yapiminda kullanilan toksik bir maddedir.Ülkemizde ucuz oldugundan kacak icki 
yapiminda da kullanilir.Alimi kacak icki tüketimi,endüstiyel maddelerin intahar ya da 
yanlislikla icilmesiyle olmaktadir.Her doz da toksik etkileri ortaya cikmasina ragmen 

genellikle toksik dozu 80 mg olarak kabuledilmektedir.Emilimi %10 mideden,%90 ince 

bagirsaklardan olmaktadir.Metil alkolün kendisi toksik degildir.Metabolitleri olan formaldehit 
ve formik asit vücut icin toksiktir.Metabolitleri bir cok sistem icin toksik olmalarina ragmen 

ilk ve en sik etkisi optik sinir etkileyerek görme kaybi,2.silikta putamnede nekroz,son olarak 
da derin metabolik asidoz gelisereke hastalar kaybedilmektedir.Tedavide erken dönemde 
gastrik lavaj,oral ya da iv etanol,alkol dehidrogenaz inhibitörü 4-metil pirazol,asidozu 

düzeltmek amacli parenteral bikarbonat ve hemodiyaliz kullanilabilir. 
Olgu: 25 yasinda erkek hasta kiz arkadasi tarafindan acil servise getirildi.Türkce bilmeyen kiz 
arkadasindan anamnez alinamadi.Hastanin gelisin de GKS:3,bilateral pupiller dilate,isik 

refleksi yok,solunum düzensiz olmasi üzerine entübe edildi.TA:50/20 mm-

Hg,glukoz:300,AKG de Ph;6,80,HCO3:3,SO2:78,PCO2:30,PO2:65 olan hastaya 

insülin,HCO3,pozitif inotrop tedavisi baslandi.TA:90/ 50 olan hastanin cekilen Kranial 

BT“sinde yaygın beyin ödemi görüldü (Resim 1).Gelen diğer yakınından, hastanin evde 
isportodan alkol yapip bira üretiminde kullandığı ve ev yapımı içkisini tükettiği öğrenildi. 
Hasta metanol intoksikasyonu kabul edilerek diyalize alindi ve diyaliz sonrasi fomeprizol 

tedavisi baslanarak yogun bakima yatisi yapildi.Yogun bakiminin ücüncü gününde hasta 
kaybedildi. 

Sonuç: Acil servislere ani görme kaybi ve nörolojik semptolarla basvuran hastalarda 
düsünülmesi gereken ilk tanilardan biri de metanol intoksikasyonudur. Seyrek görülmesine 
ragmen sanayide ve kacak icki sektöründe kulanilmasi sikligini giderek artirmaktadir.Erken 
tani ve tedavi ile norolojik sekeller azaltilmakta ve sag kalim artirilabilmektedir. 

  

Anahtar Kelimeler: Metil alkol, fomepizol, beyin ödemi 
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Resim 1 

 
Hastanın beyin tomografisinde diffüz beyin ödemi 
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[PB-Y02] 

2 Grafinin Eksik Kaldığı Bir Kırık:Patella Kırığı 
  

Ramazan Güven, Kamil Can Akyol, Faruk Güngör, Ġnan Beydilli, Asım Arı, Ġbrahim Halil 
Toksul 

Antalya Eğitim Ve AraĢtırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği, Antalya 

  

GiriĢ: Patella kırıkları tüm kırıkların yaklaĢık % 1‟ini oluĢturur. Yaralanma mekanizması 
direkt darbe, ekstansör mekanizmanın ani Ģekilde kasılması veya ikisini birden içerir. Patella 
kırıklarında anteroposteriyor (AP), lateral ve tanjansiyel patella grafileri birlikte istenmelidir. 
Olgu: 22 yaĢında erkek hasta halı sahada maç yaptığı sırada sol dizinin üstüne düĢmesi 
sonucu dizde ĢiĢlik ve ağrı Ģikayetleri ile hastanemiz acil servisine baĢvurdu. Yapılan diz 
muayenesinde dizin fleksiyon ve ekstansiyon hareketlerini yerine getirememe, ĢiĢlik ve ısı 
artıĢı mevcuttu. Hastanın çekilen direk AP ve lateral grafisinde belirgin bir kırık hattı 
görülmemekteydi. Bunun üzerine diz BT görüntülemeye gidildi. BT‟de hastanın patellasında 
vertikal bir kırığının olduğu gözlendi. 
Sonuç: Patella kırıkları, dizin yüksek enerjili darbeye maruz kalması sonucu, dizini aktif 
olarak açamayan veya düz bir Ģekilde kaldıramayan hastalarda mutlaka akla gelmelidir.[2] 

Patella kırıklarında klinik Ģüphe varlığında direk grafiler normal bile olsa dizin BT ve MR 
görüntülenmesi istenmelidir. 
  

Anahtar Kelimeler: gizli, kırık, patella 

 

 
direk grafi 

 
Hastanın çekilen direk AP ve lateral grafisinde belirgin bir kırık hattı görülmemekteydi. 
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patella kırığı BT görünüm 

 
BT'de vertikal patella kırığı 
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[PB-Y03] 

Acil serviste Eritrodermi vakası 
  

Yavuz Otal
1, ÇağdaĢ Yıldırım1, Ġshak ġan1, ġelçuk CoĢkun1, Havva ġahin Kavaklı2, Gül 

Pamukçu Günaydın1
 

1Ankara Atatürk Eğitim AraĢtırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği 
2Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp A.D 

  

GiriĢ:  
 

Eritrodermi, derinin yaygın eritem ve deskuamasyonla kaplı olmasıdır. Erkeklerde iki  
kat daha sık olup, ortalama 50 yaĢlarında artıĢ vardır. Etyolojide, hastaların ¾ nde primer 
neden saptanırken,1/4 ünde idyopatik kabul edilmektedir. Ġlaç reaksiyonları, lenfoma, kontakt 
dermatitin neden olduğu eritrodermiler aniden baĢlayabilir. Eritem hızla generalize olur, 
beraberinde ateĢ, titreme ve hipotermi geliĢir. Bu dönemi izleyen 2-6.günde deskuamasyon 
ısıklıkla fleksural bölgelerden baĢlar. Bu evrede deri koyu kırmızı renkte, sıcak, kuru ve 
kalınlaĢmıĢtır. Bizim sunduğumuz olguda yaygın cilt döküntüsü olan prerenal azotemi 
bulguları ile seyreden bir olguyu sunduk. 
 

Olgu:  

 

81 yaĢında erkek hastaya yaklaĢık 1,5 ay önce Hipertansiyon, kalp kapak hastalığı, periferik 
damar hastalığı tanılarıyla daflon, kolsin, coumadin ve ürikoliz tedavisi baĢlanmıĢ. Hastanın, 
15 gün önce el bileklerinden baĢlayıp vücuduna yayılan kepeklenme, kızarıklık Ģikayetleri 
oluĢmuĢ(resim1). Bu nedenle bulunduğu yere yakın bir sağlık merkezine baĢvuran hastaya, 
bazı nemlendirici ve antibiyotik içerikli topikal tedavi önerilmiĢ. Hastanın Ģikayetlerinde 
giderek artıĢ olması üzerine hastanemiz acil servise getirilmiĢ. TA: 130/70 mmhg, ateĢ 37,5, 
nabız: 86/dk olup, biyokimyasal tetkiklerden üre: 123 mg/ dl, kreatinin: 2,1 mg/ dl idi. Acil 
serviste Ġç Hastalıkları ve Dermatoloji kliniği tarafından değerlendirilen hastaya böbrek 
fonksiyon bozukluğu için sıvı replasmanı verilirken etyoloji araĢtırmak ve tedavisine devam 
edilmesi amacıyla dermatoloji servisine yatırıldı. 
 

Sonuç:  
 

Eritrodermili olgularda oluĢabilecek metabolik bozukluklar, infeksiyon, amiloidoz, nedene 
yönelik yapılan yerel ve sistemik agressif tedaviler prognozu olumsuz biçimde etkileyebilir. 
Bu nedenle Acil serviste sıvı elektrolit ve protein dengesi takibi, vücut ısısı kontrolü 
önemlidir. Bu vakalarda geliĢebilecek metabolik bozukluklar, sıvı açığı ve vücut ısısının acil 
servislerde kontrol altına alınması gereklidir. 
  

Anahtar Kelimeler: eritrodermi, metabolik bozukluk, sıvı tedavisi 
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[PB-Y04] 

Gebe Pnömoni: Olgu sunumu 

  

Gül Pamukçu Günaydın, Ramazan Avcu, Mehmet Yılmaz, Bülent Demir, Teoman ErĢen, 
Gizem Görmez 

Ankara Atatürk Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Ankara 

  

Giriş: Gebelikte görüntüleme ile ilgili güvenli sınırlar belirlenmiĢ olsa da klinisyenlerin gebe 
hastalara gerekli de olsa görüntüleme tetkiklerini yaptırmaktan kaçındıkları görülmektedir. Bu 
yazıda akciğer grafisi çekilmesi istenmediği için tanısı gecikmiĢ bir gebe pnömoni olgusu 
sunuldu. 

Olgu: 29 yaĢında, 25 haftalık gebe kadın hasta acil servise 10 gündür olan öksürük, balgam, 
ateĢ, bulantı, iĢtahsızlık, giderek artan nefes darlığı ve göğsün solunda ağrı Ģikayeti ile 
baĢvurdu. Hikayesinde yaklaĢık 20 gün önce boğaz ağrısı ve öksürük Ģikayeti ile baĢvurduğu 
dıĢ merkezde farenjit teĢhisi konulduğu ve amoksisilin klavulonat ve parasetamol tedavisi 

baĢlandığı öğrenildi. Hasta ilaçları bittiğinde Ģikayetleri geçmediği için kontrole gittiğini ve 
aynı ilaçlara devam etmesinin söylendiğini, ilaçları 10 gün daha kullandığını fakat durumunun 
giderek kötüleĢmesi üzerine acil servisimize baĢvurduğunu söyledi. ÖzgeçmiĢinde herhangi 
bir hastalık ya da ilaç kullanımı yoktu. Vital bulgularından ateĢi 37.8°C, kan basıncı 110/70 
mmHg, nabız sayısı 110/dk, periferik oksijen saturasyonu %80 idi. Fizik muayenesinde her 
iki akciğerde yaygın kaba ralleri mevcuttu, minimal ronküs duyuluyordu. Diğer sistem 
muayenerinde patolojik bulguya rastlanmadı. Çekilen elektrokardiyografisinde sinüs 
taĢikardisi saptandı, iskemik ST-T değiĢikliği saptanmadı. Laboratuvar değerlerinde; Wbc: 
8.600/mL (normal: 4.000-11.000), karaciğer fonksiyon testleri, böbrek fonksiyon testleri ve 
kan elektrolitleri normaldi. D-Dimer: 3334 ng/ml (normal: 0-500) olarak ölçüldü. Hastadan 
pnomoni ve pulmoner emboli ön tanıları ile göğüs hastalıkları ve kadın doğum bölümünden 
konsültasyon istenildi. Yapılan alt ekstremite doppler ultrasonda trombüs yoktu. 
Ekokardiyografisinde sağ boĢluklar üst sınırda pulmoner arter basıncı 30-35 mmHg olarak 

ölçüldü. Hastaya batın korunarak ön arka akciğer grafisi çekildi, sol akciğerde lober pnömoni 
ile uyumlu görüntü mevcuttu. (Resim 1) Tedavisinin devamı için göğüs hastalıkları bölümüne 
yatırıldı.  
Sonuç: Acil servise baĢvuran gebe hastalara tanı amaçlı radyografik tetkik yapılacaksa, tetkik 
öncesi mutlaka bilgilendirme yapılmalı, mümkün olan en az radyasyon maruziyetine yol 

açacak tetkikler seçilmeli ancak gerekli olan radyolojik tetkikler ertelenmemelidir. 
  

Anahtar Kelimeler: görüntüleme, hamile kadın, pnömoni 
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 [PB-Y05] 

Liposuction Cerrahisi Sonrasında Gelişen Pulmoner Tromboemboli Olgu Sunumu 

  

Mehmet Yiğit, Hazar Lisar, Eda Karayel, Özgür Söğüt 
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Ġstanbul 
  

GiriĢ: Pulmoner Tromboemboli(PTE) erken tanısı konulmadığında hayatı tehdit edici 
kardiyovasküler acil bir durumdur. PTE tanısının konması güçtür ve özgül bir klinik tablo ile 
ortaya çıkmadığı için gözden kaçabilir. Liposuction cerrahisi genelde güvenli bir iĢlem olarak 
kabul edilmektedir. Bu yazıda; liposuction cerrahisi sonrası ani baĢlayan nefes darlığı Ģikayeti 
geliĢen ve acil serviste Pulmoner Tromboembolizm tanısı konulan bir olguyu sunmayı 
amaçladık. 
Olgu: 55 yaĢında obez kadın hasta acil servise ani baĢlayan ve 3 saattir devam eden nefes 
darlığı Ģikayeti ile baĢvurdu. Hastanın anamnezinden 5 gün önce abdominal obezite nedeniyle 

özel bir merkezde liposuction cerrahisi uygulandığı öğrenildi. Fizik muayenesinde bilinç açık, 
koopere, oryante idi. Kan basıncı:117/62 mmHg, kalp hızı:119 /dk,solunum sayısı:26/dk, 
ateĢ:36,4C, saturasyon O2: %94 idi. Kardiyovasküler sistem muayenesi normal olarak 

değerlendirildi. Solunum sistemi muayenesinde; ekspiryum uzun, bilateral yaygın ronküs 
mevcut idi. Elektrokardiografisinde sinuzal taĢikardi mevcuttu. Transtorasik Ekokardiografide 
(TTE) sol kalp boĢlukları normal,sağ kalp boĢluklarında geniĢleme ve orta derecede triküspit 
yetersizliği saptandı. Ayrıca, TTE‟de pulmoner arter çapı:17 mm ve pulmoner arter basıncı 
(PAP):60mmHg olarak tespit edildi..Hastanın, alt ekstremite venöz doppler incelenmesi 
normal olarak değerlendirildi. Hastanın çekilen pulmoner bilgisayarlı tomografi 
anjiografisinde sağ, sol pulmoner arter ve dallarında total ve parsiyel oklüzyona neden olan 
yaygın tromboemboli ile uyumlu dolum defektleri izlendi. (Resim 1) Laboratuar tetkiklerinde; 
Lökosit:11,13 x103/ml, hemoglobin:7,3g/dl, 

hematokrit:22,8%,AST:335u/l,ALT:569,LDH:681,CRP:1,1mg/dl, D-dimer: 6,73 mgfeu/ml. 

Arteryel kan gazı incelemesinde saturasyon O2:%95,6 parsiyel oksijen basıncı(PO2):87,3 
mmHg,parsiyel karbondioksit basıncı(PCO2):56,2 idi. Genetik tromboza eğilim açısından 
istenilen tetkiklerinde: Antinükleer Antikor(FANA-IFA): negatif, Anti-ds DNA, IFT: negatif, 

Protein C Aktivitesi:149,Protein S Aktivitesi:62,Faktör V Leiden Polimorfizmi:negatif,Faktör 
2 Protrombin Polimorfizmi:negatif olarak bulunmuĢtur. 
Sonuç: Ani baĢlayan nefes darlığı Ģikayetiyle acil servise baĢvuran hastalarda Pulmoner 
Tromboemboli‟den Ģüphelenilmelidir. Bu durumda Pulmoner Tromboemboli‟ye zemin 
hazırlayan etkenler sorgulanmalıdır. Sunulan olguda liposuction cerrahisinin yapılmıĢ olması 
ve protein C aktivite yüksekliği saptanması Venöz Tromboemboliye zemin hazırlayan 
faktörler olarak değerlendirilmiĢtir. 
  

Anahtar Kelimeler: Liposuction, Pulmoner Tromboemboli, Acil Servis 
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Resim 1 

 
Sağ, Sol Pulmoner Arter Ve Dallarında İzlenen Tromboemboli Görüntüsü 
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[PB-Y06] 

Gastrointestinal sistemde yabancı cisim 

  

ġaban Mehmet YaĢar1
, Murtaza Kaya

1, Ġbrahim Arzıman1, ġükrü Ardıç1
, Onur Tezel

1
, Ali 

Attila Aydın1, Cemile Aydın2
, Murat Durusu

1
 

1Gülhane Askeri Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Ankara 
2Numune Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Ġç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Ankara 

  

GiriĢ: Yutulan birçok yabancı cisimler çoğu zaman klinik bulgu ortaya çıkarmaz. Çocuklar ve 
eriĢkinlerde, yabancı cisim piloru geçer ve gastrointestinal yoldan iz bırakmadan çıkar. Eğer 
yabancı cisim düzensiz, keskin sınırlı veya geniĢliği >2.5 cm veya uzunluğu >6cm ise, pilor 
distalinde sıkıĢabilir. Biz sizlerle 7.3 cm x 1.1 cm boyutunda, bir tarafı diĢli metal parçası 
yutan hastanın; komplikasyonsuz ve cerrahi gerekmeden yabancı cismin gastrointestinal 
yoldan çıktığını paylaĢmak istedik 

Olgu: 23 yaĢında erkek hasta iki aydan beri devam eden, son üç günden beri giderek artan, 
karın ağrısı Ģikayeti ile Acil Servis‟e baĢvuruyor. Kaza ile yabancı cisim yuttuğunu fakat 
cerrahi giriĢimden korktuğu için hastaneye gelmediğini ifade etti. Karın muayenesinde, alt 
kadranlarda palpasyonla minimal hassasiyet mevcuttu. Labaratuvar sonuçlarında 
wbc:13.9x10.e3 dıĢında anormallik yoktu. Sağ taraftan çekilen abdominal X-ray grafide 

yabancı cisim tespit edildi. Genel Cerrahi Kliniği tarafından hospitalize edilen hastanın 
6.günde komplikasyonsuz biçimde yabancı cismi çıkarttığı gözlendi.Hasta Genel Cerrahi 
Kliniği'nden önerilerle taburcu edildi. 
Sonuç: Acil Servis hekimleri karın ağrısının sinsi nedenlerine karĢı uyanık olmalıdır. Detaylı 
bir Ģekilde hikaye almalı ve muayene etmelidir. Yutulan birçok yabancı cisimler çoğu zaman 
klinik bulgu ortaya çıkarmaz ve genellikle cerrahi giriĢim gerektirmez. Sadece gözlem ile; bu 
bulgular ile gelen hastaları cerrahi giriĢimden kurtarabiliriz. 
  

Anahtar Kelimeler: pilor, yabancı cisim, yutmak 
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[PB-Y07] 

Nadir bir karın ağrısı nedeni olan Omental infarkt olgusu: 
  

Yavuz Otal
1, Cağrı Serdar ElgörmüĢ1, Selçuk CoĢkun1, F.güllü Ercan Haydar

1, Havva ġahin 
Kavaklı2, Tuğba Atmaca Temrel1

 
1Ankara Atatürk Eğitim AraĢtırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği 
2Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp A.D 

  

GiriĢ: Primer omentum infarktı akut karın ağrısının nadir görülen bir nedeni olup diğer akut 
karın nedenlerini sıklıkla taklit etmektedir. Bilgisayarlı tomografinin yaygın olarak 
kullanılmasıyla birlikte, tanı konulmaktadır. 
 

Olgu: 56 yaĢında kadın hasta karın ağrısı Ģikayeti ile acil servise getirilmiĢti. D.mellitus ve 
Hipertansiyonu olan hasta 3 gündür göbek çevresinde olan ağrıdan Ģikayet etmekteydi. Fizik 
muayene de göbek çevresi hassas iken diğer karın bölgeleri normaldi. Vital bulgular normal 
iken WBC sayımı 11500 olup diğer laboratuar parametreleri normaldi. ishal olmamıĢ, gaz 

gaita çıkıĢı mevcutmuĢ. Batın ultrasonografisi ile değerlendirilen olguda patoloji 
saptanmaması üzerine, klinik durumunun da gerekliliği nedeniyle kontrastlı batın tomografi 
tetkiki yapıldı. Batın tomografisi radyoloji konsültasyonu ile değerlendirildi ve omental 

infarkt teĢhis edildi(resim 1). Genel cerrahi ile konsülte edilen olgu cerrahi operasyona alındı. 
 

Sonuç: Omental infarkt nadir görülen bir patolojidir. Birincil olabileceği gibi herniler, 
hiperkoagülasyon durumları, vasküler patolojiler gibi nedenlere ikincil olarak 

geliĢebilir(1).Birincil infarktın nedenleri bilinmemekle birlikte obezite, ağır yemekler sonrası 
geliĢen venöz konjesyon, travma ve hiperkoagubilite risk faktörleri arasında sayılabilir.[1,2] 
Olguların çoğu medikal tedavi edilmekle birlikte bizim olgumuz da cerrahi tedavi uygulandı. 
Sonuç olarak acil serviste dikkatli muayene ve gerekli tetkiklerle doğru tanı konulmaktadır 
  

Anahtar Kelimeler: Akut karın, cerrahi tedavi, omentum infaktı 
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[PB-Y08] 

Acil Serviste Nefropati Atağı: Olgu Sunumu 

  

Güllü Ercan Haydar1, Alp ġener1, Havva ġahin Kavaklı2
, Erkut Erol

1, Erdem Haytaç2
, Ahmet 

Fatih Kahraman
1
 

1Atatürk Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Ankara 
2Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Acil Tıp A.D, Ankara 

  

GiriĢ: Ġmmünglobulin A nefropatisi dünyada primer glomerulonefritlerin en sık Ģeklidir. 
Hematüri tipiktir. Genç hastalarda sıklıkla mukoza infeksiyonları veya egzersizle eĢ zamanlı 
makroskopik hematüri gözlenir. YetiĢkinlerde daha sık belirti vermeyen hematüri ve 
proteinüri vardır. IgA nefropatisi böbrek biopsilerinde primer glomerulonefritlerin %30-40‟ını 
oluĢturmaktadır. Böbrek hasarı, anormal glokozile IgA moleküllerinin glomerüler birikimi 
sonucu gerçekleĢmektedir. Bu hastalarda serum kreatin düzeyleri normal veya yüksek olabilir, 
hematüri genellikle ön plandadır, idrar mikroskopisinde tipik olarak dismorfik eritrositler ve 
eritrosit silendirleri glomerüler kaynaklı kanamayı gösterir, proteinüri sıklıkla vardır, fakat 
nadir olarak nefrotik düzeye ulaĢır. Karın ağrısı böbrek kapsülünün gerilmesine bağlıdır Bu 
vaka üst solunum yolu enfeksiyonu sonrasında karın ağrısı ve hematüri Ģikayetiyle gelen 
hastaların ayırıcı tanısında nefropatiyi vurgulamak istedik.  
Olgu: 21 yaĢında erkek hasta 2 gündür olan ateĢ, boğaz ağrısı, yutkunma güçlüğü ve karın 
ağrısı Ģikayetleri ile acil servisimize baĢvurdu. Hastanın anamnezinden parasetamol dıĢında 
ilaç kullanmadığını, 10 yıldır IgA nefropatisi nedeni ile takip edildiği öğrenildi. Yapılan 
muayenesinde genel durumu iyi, bilinç açık, koopere ve oryenteydi. TA:110/70 mmHg 
Nb:80/dk ateĢ:37.1 C idi. Orofarenksi hiperemik olan hastanın, akciğer muayenesinde ral ve 
ronküs yoktu. Labaratuvar değerlerinde Wbc: 8.000, tam idrar tetkikinde 312 eritrosit, 12 
lokosit, +2 proteinüri mevcuttu. Hasta IgA nefropatisi atağı ön tanısı ile dahiliye ile konsulte 
dildi. Hasta önerilerle poliklinik kontrolü ile taburcu edildi. 
Sonuç: IgA nefropatisi sadece „iyi huylu tekrarlayan hematüri‟ değildir. BaĢlangıçtan itibaren 
hastaların %15‟inde 10 yılda, %20-40‟ında 20 yılda son dönem böbrek yetersizliği geliĢir. 
Karın ağrısı ayırıcı tanısında nefropatilerin nadir de olsa görülebileceğinden özgeçmiĢ iyi 
sorgulanmalıdır. Ġdrar tetkiklerinde proteinüri ve hematüri saptanan hastalar nefroloji ile 
paylaĢılmalıdır. 
  

Anahtar Kelimeler: hematüri, proteinüri, yüksek ateĢ 
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[PB-Y09] 

Ramipril entoksikasyonuna bağlı akut böbrek yetmezliği 
  

Funda Karbek Akarca, ġadiye Mıdık, Battal Yıldırım, Murat Ersel, Selahattin Kıyan 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilimdalı, Ġzmir 
  

ACE inhibitörleri antihipertansif ajan olarak sıkça kullanılan; intoksikasyonu sık görülen 
fakat nadiren akut böbrek yetmezliğine neden olan durumlardan biridir. Daha sıklıkla sıvı 
tedavisine yanıt veren hipotansiyon görülür.  
Vaka 

25 yaĢında kadın hasta intihar amaçlı 10 adet ramipril, 20 adet parasetamol alımı nedeniyle 
acil servise baĢvurdu. GeliĢinde TA:85/40 nabız:109 idi; fizik muayenesinde ek özellik yoktu. 
AKG değerlendirmesinde; metabolik asidoz mevcuttu. (pH:7.28 pCO2:34 HCO3:14 ) Hasta 

FSGS tanısı ile takip ediliyordu ancak bazal üre- kreatinin değerleri normaldi. Kan 
tetkiklerinde üre:51 kreatinin:2,55 K:5,2 idi. ÇalıĢılan 4.. saat parasetamol düzeyi non-toksik 

düzeyde geldi. Ramipril alımına bağlı akut böbrek yetmezliği düĢünüldü. Sıvı replasman 
tedavisine baĢlanan hastanın hipotansiyonu düzeldi.24 saatlik izlem sonrası kreatinin değeri 
1.33 e gerileyen, asidozu düzelen hasta acil servisten taburcu edildi. 
TartıĢma 

Ramipril ile yapılan çalıĢmalarda; ramipril proteinüriyi ve GFR‟deki düĢme hızını azaltarak, 
proteinürili KBY hastalarında renal koruma sağlar. Terapotik dozlarda kullanıldığında %1-%2 

sıklıkta böbrek yetmezliğine yol açar ve genelde geçicidir. ACE inhibitör ile indüklenen 
böbrek yetmezliği daha çok sodyum veya intravaskuler volumun azaldığı hastalarda 
kullanıldığında görülür. Diğer ACE inhibitörleri gibi renal arter stenozu olanlarda kullanımı 
önerilmez. 
ACE inhibitörlerinin toksik doz alımında görülen primer toksik etki, farmakolojik etkilerinin 
uzaması, yani hipotansiyondur. ACE inhibitörleri enkefalinlerin metabolizması inhibe eder ve 
kan basıncının düĢmesine neden olan opiat etkilerini potansiyelize eder. Opiat antagonisti 
olan Naloxan, etkisi kesinleĢmemiĢ olmakla birlikte, ACE inhibitör intoksikasyounda kan 

basıncını arttırdığı gösterilmiĢtir. Hipotansif hastalarda akut böbrek yetmezliği nadiren de olsa 
bildirilmiĢtir. Özellikle renal hastalığı olan, konjestif kalp yetmezliği veya hipovolemi 
bulguları olan hastalarda serum üre ve kreatinin değerleri yakından takip edilmelidir.. 
  

Anahtar Kelimeler: Acil servis, Akut böbrek yetmezliği, Ramipril 
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[PB-Y10] 

Dev hidronefroz: Olgu Sunumu 

  

Hayri Ramadan, Yakup Tatar, Yavuz Katırcı, Figen CoĢkun 

Ankara Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği, Ankara 

  

GiriĢ: Dev hidronefroz böbrek toplayıcı sisteminde 1 litreden fazla sıvı birikmesi olan 
hidronefrotik böbreği tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Nadir olarak görülmektedir. 
Genellikle belirgin olmayan klinik semptomlar ile seyretmekte ve karın içi kistik lezyonları 
taklit etmektedir. En sık nedeni ureretropelvik darlık, konjenital anomaliler ve taĢlardır. Bu 
sunumda üreter taĢına bağlı geliĢen ve ileusa sebep olan dev hidronefroz olgusu tartıĢılmıĢtır. 
 

Olgu: 39 yaĢında erkek hasta yaklaĢık 1 aydır batın sağ yarısında zaman zaman olan ağrı ve 
gideren artan ĢiĢlik ile son 2 gündür olan bulantı-kusma Ģikayetleriyle acil servise baĢvurdu. 
ÖzgeçmiĢinde diabetes mellitusu olduğu ve oral antidiabetik ilaç kullandığı öğrenildi. 
GeçirilmiĢ herhangi bir cerrahi öyküsü yoktu. Fizik muayenede genel durumu iyi, TA:130/80 
mmHg, nabız 80/dk. Batında yaygın distansiyon ve hassasiyeti mevcut olup sağ üst kadrandan 
alt kadrana uzanan yaklaĢık 20 cm‟lik deforme görünüm mevcuttu. Ayakta direk karın 
grafisinde hava sıvı seviyesi olan hastaya NG sonda takıldı ve yaklaĢık 3000 cc yeĢil-siyah 

renkli sıvı çıkıĢı oldu. Batındaki distansiyon azaldı fakat sağdaki deformite küçülmesine 
rağmen devam etti. Ġleus etiyolojisini araĢtırmak için yapılan ultrasonografide karaciğer sağ 
lobdan mesaneye kadar uzanan ince duvarlı septasyonlar içeren multilokule kist (kist hidatik?) 
izlendi. Hemogram ve biyokimya değerlerinde sadece Üre:105, Kr:1.3 diğer parametreler 
normal sınırlarda idi. Abdominal tomografide sağ böbrek 35x21x21 cm boyutlarında ve grade 
5 hidronefroz, sağ üreter tortiyoz ve dilate görünümde olup alt uçta 34x32x28 mm 
boyutlarında taĢ, sağ böbreğin bası etkisi ile bulbus ve mide distandü, karaciğer ve pankreasa 
da bası yaptığı görüldü. Üroloji ve genel cerrahi tarafından değerlendirilen hastaya sağ 
nefrektomi yapıldı ve 5 gün sonra sağlıklı olarak taburcu edildi. 
 

Sonuç: Dev hidronefroz büyük intraabdominal kistik kitlelerin nadir bir nedenidir. Ġleus, 
tıkanma sarılığı ve kontrlateral ureteropelvik obstrüksiyona sebep olabilmektedir. Nadir bir 

ileus sebebi olarak akılda tutulmalıdır. 
  

Anahtar Kelimeler: Dev hidronefroz, ileus, abdominal kitle, üriner taĢ 
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[PB-Y11] 

Bu Yaşta Serebro Vasküler Olay Mı? 

  

Sultan Tuna Akgöl Gür, Ethem Acar, Mehmet Edip Akyol, Orhan Delice, Hüseyin ġahin 

Erzurum Bölge Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Acil tıp Kliniği, Erzurum 

  

GiriĢ: Serebrovasküler hastalıklar (SVO), insidansı yaĢla birlikte artan, genetik ve çevresel 
faktörlerin etkilediği kompleks multifaktöryel bozukluklardır. Bütün inmelerin % 4 -10 kadarı 
gençlerde görülür. Gençlerde inme insidensi 2,5 - 40 / 100.000 arasında değiĢmektedir. 
Erkeklerde 30 yaĢın üstünde, kadınlarda ise 30 yaĢından daha genç olanlarda inme insidensi 
yüksektir. Hastalarda iskemik damarın suladığı alana bağlı olarak baĢ dönmesi Ģikayetinden 
hemiparezi, hemipleji hatta komaya kadar uzanan bir yelpazede görülebilmektedir. 
Biz bu olgu sunumunda 20 yaĢında atipik Ģikayetle baĢvuran bir olgu sunarak atipik 
Ģikayetleri olsa da SVO düĢünülmesi gerekliliğini ortaya koymayı amaçladık. 
Olgu: 20 yaĢında erkek hasta acil servisimize baĢvurmadan yaklaĢık 1 saat önce baĢlayan 
bulantı- kusma Ģikâyeti ile baĢvurdu. Bulantı- kusmadan sonra uykuya meyili geliĢen hastanın 
acil serviste ilk muayenesinde bilinç uykuya meyilli, uyandırılınca kopere oluyor, lateralizan 
bulgu yok, cerabeller testler doğal, planter yanıtlar doğaldı. Bilgisayarlı Beyin tomografisi 
çekilen hastanın tomografisi doğal olması üzerine Ġntoksikasyon olabileceği düĢünüldü. Mayi 
baĢlanıp, mide irrigasyonu yapıldı. Öyküde intoksikasyon lehine bulgu olmaması üzerine 
hastaya çekilen beyin difüzyon MRG çekildi (resim 1-2). MRG‟ da sol serebellumda geniĢ, 
sol talamus ve sağ serebellumda difüzyonda kısıtlılık tespit edilen hasta nöroloji 
konsültasyonu sonucu genç SVO tanısıyla nöroloji servisine yatırıldı. 
Sonuç: Hastanın öyküsü ve kliniği Ģüpheli vakalarda hastanın yaĢı kaç olursa olsun SVO 
düĢünülmelidir. 
  

Anahtar Kelimeler: Acil servis, genç hasta, Serebrovasküler Olay 
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Beyin Difüzyon MRG 

 
 

 

Beyin Difüzyon MRG 

 
Vakanın Beyin Difüzyon MRG'ı 
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[PB-Y12] 

Hepatik ensefalopatide gelişen epileptik nöbet 
  

Sema Avcı, Sinan Yıldırım, Ömer Faruk Demir, Fatih Büyükcam 

Ankara DıĢkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Ankara 

  

GiriĢ: Hepatik ensefalopati karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda artmıĢ veya 
asimetrik tendon refleksleri, Babinski bulgusu, gövde ve extremitelerde rijidite, fokal ve 
yaygın nöbetler gibi nöropsikiyatrik belirtilerin tabloya eĢlik ettiği bir hastalıktır. 
 

Olgu: 51 erkek hasta acil servise jeneralize tonik-klonik tarzda nöbet sonrası acil servise 
getirildi. Hastanın HCV pozitifliği ve karaciğer sirozu dıĢında bilinen kronik hastalık ve ilaç 
kullanım öyküsü yoktu. Hastanın baĢvurusunda, fizik muayenede genel durum kötü, bilinç 
durumu stupor, cilt ikterik görünümde, spontan solunumu mevcut ve düzenli idi. Glasgow 
Koma Skoru:9 (G:2, M:4, S:3) idi. TA:170/100 mmHg, Nb:90 atım/dk, solunum sayısı:20/dk, 
sO2:%92 ve ateĢ:37.3°C (timpanik) idi. Laboratuar tetkiklerinde WBC:10.5, PLT:86000, 

bilirubin (total/direkt): 2.44/1.45, AST:42, ALT:37, laktat:4.56, pH:7.578, pCO2:23.4, 

HCO3:21.3 idi. BaĢvuru sırasında BBT‟de atrofi dıĢında özellik yoktu. EEG„de zemin 
aktivitesi ve trifazik dalgalar gözlenmedi. Hepatik ensefalopati tablosunda seyreden hasta 

yoğun bakım servisine yatırıldı.  
 

Sonuç: Akut hepatik ensefalopatinin en yaygın sebebi kronik karaciğer hastalığı olup bu 
tabloda mental konfüzyon ve psikomotor aktivitede azalma, takip eden stupor ve koma ile 
karakterizedir. Kanda ve BOS‟ta yükselen amonyak, intrakranial basıncın artmasına ve 
beynin ĢiĢmesine neden olarak toksik etkiler ortaya çıkarmaktadır. Ensefalopatide portal 
sistemle karaciğerden elimine olan toksinler detoksifiye edilememekte ve bu toksinlerin 
sistemik dolaĢıma katılmaları sonucu serebral hasar oluĢmaktadır. Hız ve arkadaĢları 63 
yaĢında jeneralize tonik-klonik status tablosunda ilk baĢvurusu olan hastada bu tabloya neden 
olarak hepatik ensefalopatinin nadir ve irreversibl bir komplikasyonu olarak akkiz 

hepatoserebral dejenerasyonu göstermiĢlerdir. Bizim acil servisimize baĢvuran hastada 
karaciğer sirozu ve HCV pozitifliği bilinmekte olup ilk kez epileptik nöbet ile acile 
baĢvurmakta idi. 
Sonuç olarak olgumuzda geliĢen epileptik nöbetin nedeni olarak var olan kronik hastalığına 
bağlı geliĢen hepatik ensefalopati olarak düĢünüldü. Acil servise nöbet ile baĢvuran hastalarda 
etyoloji irdelenmeli altta yatan kronik hastalıkların serebral toksisiteye ile beraber epileptik 
nöbeti tetikleyebileceği unutulmamalıdır. 
  

Anahtar Kelimeler: tonik-klonik nöbet, siroz, ensefalopati 
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[PB-Y13] 

Travmaya Bağlı Gelişen Patellanın Lateral Dislokasyonu 

  

Ali Attila Aydın1, Cemile Aydın2
, Murtaza Kaya

1
, Levent KarakuĢ3

 
1Gülhane Askeri Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Ankara 
2
Numune Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Ġç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Ankara 

3Gülhane Askeri Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı, Ankara 

  

GiriĢ: Patella çıkıkları çoğunlukla lateral dislokasyon ile sonuçlanan sık görülen bir ortopedik 
acildir. Birçok hastada medial patellofemoral bağ kopmasına yol açar. Lateral patella 
çıkıklarının yaklaĢık % 15'inde tekrarlama riski mevcuttur. Süperior, horizontal ve 
interkondüler çıkıklar olası cerrahi giriĢim için Ortopedi Kliniği‟ne sevki gerektirir 
Olgu: 21 yaĢında erkek hasta düĢmeye bağlı diz ağrısı ile acil servise baĢvurdu. Ġki kez 
tekrarlayan patella çıkığı öyküsü olan hastanın vital bulguları normaldi. Fizik incelemede 
dizde palpasyonla hassasiyet ve patella dislokasyonu tespit edildi. Radyografide kırık 
olmaksızın lateral patellar dislokasyon gözlendi. Dislokasyon baĢarıyla redükte edildi ve 
Jones bandaj ile eksternal fiksasyon uygulandı. Hastaya 1 hafta sonra Ortopedi Polikliniği‟ne 
kontrole gitmesi önerildi. 
Sonuç: Acil Servis‟te patella dislokasyonuna veya subluksasyonuna inspeksiyon ile rahatlıkla 
tanı konulabilir. Acil Servis‟te lateral patellar çıkıkları kapalı redüksiyon sonrasında takip 
edilebilirken, diğer patellar çıkıklarda komplikasyonlar açısından Ortopedi Kliniği tarafından 
takibi uygundur. Acil Servis‟te patella çıkıklarının yönetiminde; hangi çıkığın Ortopedi 
Kliniği tarafından takip edilmesi gerektiğini bilinmesi gerekir. 
  

Anahtar Kelimeler: dislokasyon, patella, travma 
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[PB-Y14] 

Santral Kateter Takılan Hastalarda Pnomotoraks Ekartasyonunda Ultrasonografi ve 

Akciğer Grafisi Karşılaştırılması 
  

Mehmet Yılmaz, Havva ġahin Kavaklı, Gül Pamukçu Günaydın, Gülhan Kurtoğlu Çelik, 
Zeynep Saral Öztürk, Tuğba Atmaca Temrel 
Ankara Atatürk Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi,Acil Tıp Kliniği, Ankara 

  

Amaç:  
Santral kateter takılan hastalarda uygulama sonrası oluĢabilecek sık komplikasyonlardan 
pnomotoraksın tesbitinde, akciğer grafisi ve ultrasonogrofi yi karĢılaĢtırmayı amaçladık. 
Gereç-Yöntem:  
Acil serviste çoğu kez kritik hasta bakımı verilirken santral kateter uygulaması 
yapılmaktadır.Santral kateterin en ciddi komplikasyonlarından olan pnomotoraksı tesbit 
etmek için rutinde akciğer grafisi kullanılmaktadır.Biz bu çalıĢmada non invazif olması ve 
radyasyon riski içermemesi gibi avantajları olan ultrasonografi ile rutinde kullanılan akciğer 
grafisinin pnömotoraks tesbitindeki etkinliğini karĢılaĢtırmayı hedefledik.Ankara Atatürk 
Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi acil servisine baĢvuran ve santral kateter takılan 12 hastayı 
değerlendirdik.Travma hastalarını travmatik pnomotoraks olasılığına karĢı çalıĢma dıĢı 
bıraktık.Kateter uygulaması sonrası tüm hastaları önce usg ile değerlendirdik.Usg kateterin 
takıldığı hemitoraksta (bu çalıĢmada tüm hastalarda sağ) iki bölgeye M mod da 
uygulandı.Birinci bölge 3. Ġnterkostal aralık midklavikular hat ve ikinci bölge 3. Ġnterkostal 
aralık sternum un hemen laterali olarak belirlendi.Sonrasında hastalara PAAC grafisi 
çekilerek sonuçlar karĢılaĢtırıldı. 
Bulgular:  

ÇalıĢmaya alınan hastaların hiçbirinde usg ile pnomotoraks saptamadık.Sonrasında çekilen 
PAAC grafilerinde de pnomotoraks bulgusu izlenmedi. 

Sonuç:  
Radyasyon riski içermeyen,kolay ulaĢılabilen ve ekonomik bir yöntem olan ultrasonografinin 
pnomotoraks varlığını dıĢlamada akciğer grafisi kadar etkin olduğunu belirledik. 
  

Anahtar Kelimeler: Pnomotoraks, Santral kateter, Ultrasonografi 
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[PB-Y15] 

Hepatosellüler karsinom ve karaciğer kist hidatik hastalığının birlikteliği:Olgu sunumu 

  

Sevdegül KaradaĢ1, Ahmet Cumhur Dülger2
, Hayriye Gönüllü1, Gülay Bulut3

, Mehmet 

Beyazal
4
 

1Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Acil Tıp AD, Van 
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji AD, Van 
3Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji AD, Van 
4Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji AD, Van 

  

GiriĢ: Karaciğerin kist hidatik hastalığı (KHH) dünyanın bir çok yerinde hala endemic olarak 
görülmektedir. KHH genellikle baĢka bir hastalığın araĢtırılması esnasında tesadüfen 
tanınmaktadır. Hepatosellüler karsinom (HCC) dünyada beĢinci en yaygın görülen tümördür. 
HCC hepatit d ve hepatit B tarafından hasarlanmıĢ karaciğerde sıklıkla görülmektedir. KHH 
ve HCC birlikteliği daha once bildirilmiĢ olmakla birlikte bilgilerimize göre hepatit d ile 
iliĢkili HCC ve KKH‟nın aynı karaciğerde beraber görüldüğü vakalar daha once rapor 
edilmemiĢtir.  
Olgu: AltmıĢ dört yaĢında erkek hasta karına ğrısı, bulantı, iĢtahsızlık Ģikayetleri ile acil 
servise baĢvurdu. Olgu hepatit B tanısı ile takip edilmekte idi. BaĢvuru esnasında ateĢ: 38.4˚C 
olup diğer vital bulguları stabl idi. Muayenesinde ılımlı asiti ve abdominal hassasiyeti 
mevcuttu. Olgunun laboratuar tetkikleri Tablo 1 de sunuldu. Olgunun HBsAg, delta hepatit 

antikoru ve ekinokok için bakılan ELISA testi pozitifdi. Çekilen bilgisayarlı batın 
tomografisinde karaciğer sol lobta tip 3 hidatik kist ve segment 6 da hipervasküler kitle 
mevcuttu. Biyopsi alınan hastanın patoloji sonucu HCC ve CHH uyumlu idi. 
Ultrasononografi eĢliğinde kist drenajı yapıldı ve albendazol tedavisi baĢlandı.  
Sonuç: KHH önemli bir halk sağlığı problemi olup ülkemiz için önemini korumaya devam 
etmektedir. KHH ve HCC etiyolojik olarak farklı lezyonlar olmasına rağmen aynı karaciğerde 
lokalize olabilmektedirler. 

  

Anahtar Kelimeler: hepatosellüler karsinom, kist hidatik hastalığı, delta hepatit 
 

 
Olgunun laboratuar özellikleri 
Hemoglobin  10.7 g/dl (14-18) 

Lökosit 3200 /mm³ (5000-11000) 

Platelet 130.000/mm³ (130000-450000) 

Prothrombin zamanı 16.8 sn 

AST* 126 U/L (0-35) 

ALT** 102 U/L (0-45) 

Albumin 2.6 g/dl (3.5-5.2) 

Globulin 3.4g/dl (2.3-3.5) 

AFP*** 61 ng/ml (0-13) 

*aspartate amino transferase,** alanine amino transferase, ***alpha-fetoprotein 
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[PB-Y16] 

Yaşlı Bir Hastada Valasiklovir‟e Bağlı Gelişen Nörotoksisite 

  

Bedia Gülen, Ertan Sönmez, Mehmet Yiğit, ÖkkeĢ Taha Küçükdağlı, Özgür Söğüt 
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Ġstanbul 
  

GiriĢ: Valasiklovir; asiklovirin farmakokinetik olarak ön-ilaç Ģeklidir ve büyük oranda 
metabolize edilmeden böbreklerden tübüler salgılanma yoluyla atılır. YaĢlı ve kronik böbrek 
yetmezlikli hastalar, Valasiklovir‟in merkezi sinir sistemini etkileyen yan etkilerine oldukça 
duyarlıdır. Ayrıca, daha önceden bozulmuĢ böbrek fonksiyonu olan hastalar arasında 
valasiklovir kullanımı sonrası norötoksisite geliĢme riski yüksek bulunmuĢtur. Bu yazıda, 
hekim önerisiyle Valasiklovir kullanımına bağlı olarak nörotoksisite geliĢen yaĢlı bir olgu 
sunuldu. 

Olgu: 81 yaĢında kadın hasta, yaklaĢık altı saat önce baĢlayan konuĢma bozukluğu ve 
yürürken sol tarafına doğru sendeleme Ģikayetleri ile yakınları tarafından acil servise getirildi. 
Hastanın bilinen hipertansiyon dıĢında ek bir hastalığı yoktu. Hastanın hikayesinden; üç gün 
önce sol göğüs yarısında cildinde ortaya çıkan kızarıklık ve ağrı Ģikayeti ile baĢvurduğu 
klinikte Zona Zoster tanısı konarak Valtrex (Valasiklovir) 1000 mg 3*1/gün baĢlandiğı ve 
tedavisinin ilk üçüncü gününde Ģikayetlerinin ortaya çıktığı öğrenildi. 
Hastanın fizik muayenesinde: sol hemitoraksında dermatom hattı boyunca uzanan solmakta 
olan veziküler döküntüler mevcuttu. Nörolojik muayenesinde dizartrik konuĢma ve ataksi 
haricinde ek bulgu yoktu. Vital bulguları normal olan hastanın laboratuar tetkiklerinde 
BUN:59.35 mg/dl, kreatinin:3.3 mg/dl, K:4.35 mmol/L olarak saptandı. Bilgisayarlı beyin 
tomografisi ve beyin diffüzyon ağırlıklı kranial manyetik rezonans incelemelerde akut patoloji 
saptanmadı. Hastada mevcut klinik tablonun valasiklovir nörotoksisitesine bağlı olabileceği 
düĢünüldü. Bunun üzerine valasiklovir tedavisi kesildi ve hasta acil yoğun bakım ünitesinde 
yatırılarak klinik olarak takip edildi. Takibinin ikinci gününde; klinik olarak düzelen ve 
nörolojik muayenesi doğal olarak değerlendirilen hasta yatıĢının üçüncü gününde nörolojik 
olarak sekelsiz bir Ģekilde taburcu edildi.  
Sonuç: Serebrovasküler hastalık semptomlarıyla acil servise baĢvuran hastalarda antiviral 
ilaçların yan etkisinin olabileceği akla gelmeli ve bu durumda ilaç kullanım öyküsü mutlaka 
sorgulanmalıdır. Özellikle son zamanlarda antiviral olarak Zona tedavisinde sıklıkla reçete 

edilen Valasiklovirin neden olduğu nörotoksisitenin özellikle yaĢlı ve eĢlik eden böbrek 
fonksiyon bozukluğunda ortaya çıkabileceği hatırlanmalı, bu yüzden bu hasta gurubunda doz 
ayarlaması esnasında daha özenli davranılmalıdır. 
  

Anahtar Kelimeler: Böbrek fonksiyon bozukluğu, nörotoksisite, Valasiklovir, yaĢlı 
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[PB-Y17] 

Geriatrik Hastalarda Acil Servise Nadir Bir Başvuru Nedeni Olarak Bochdalek Hernisi: 
Bir Olgu Sunumu 

  

Mehmet Fatih Ekici
1, Yalçın Sönmez1

, Sermin Tok
2
, Faik Yaylak

3
, Ahmet Tuğrul Zeytin

4
 

1SB. DPÜ. Evliya Çelebi Eğitim AraĢtırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, Kütahya 
2SB. DPÜ. Evliya Çelebi Eğitim AraĢtırma Hastanesi Radyoloji Kliniği, Kütahya 
3Dumlupınar Üniversitesi TIP FAKÜLTESĠ Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Kütahya 
4SB. DPÜ. Evliya Çelebi Eğitim AraĢtırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği, Kütahya 

  

GĠRĠġ: Diyaframa hernileri nadir görülen abdominal hernilerdendir. Konjenital ya da 
travmatik olabilirler. Genellikle asemptomatik olup görüntüleme yöntemleri ile tanı 
konabilirler. Bazı hastalarda solunum kapasitesinin azalması ya da aspirasyon ve pnömoni 
gibi solunum sistemi komplikasyonlar ile strangülasyon, obstrüksiyon ya da perforasyon gibi 
abdominal komplikasyonlar nedeniyle acil cerrahi giriĢim gerekir. Özellikle geriatrik 
hastalarda travma öyküsü olmayabilir. Komplikasyonlarla birlikte geriatrik hastada solunum 
kapasitenin daha da bozulması nedeniyle hayatı tehdit edebilecek akut bir klinik bozulma 
görülebilir. Bu yazımızda acil servisimizde saptanan nadir bir Bochdalek hernisi olgusu 

incelenmiĢtir. 
Olgu: 83 yaĢındaki erkek hasta, acil servisimize nefes darlığı ve karın ağrısı Ģikâyeti ile 
baĢvurdu. Kronik obstrüktif akciğer hastalığı nedeniyle medikal tedavi aldığı, sıklıkla 
analjezik kullanımı dıĢında medikal öyküsü belirgin değildi. Fizik muayenesinde ateĢ 
(38.5°C), peritoneal irritasyon bulguları ile solunum seslerinin her iki akciğerde kabalaĢtığı ve 
sol alt akciğerde solunum seslerinin azaldığı saptandı. Ön-arka akciğer grafisinde kalp gölgesi 
posteriorunda hava sıvı seviyesi izlendi. Ġntravenöz kontrastlı torakoabdominal bilgisayarlı 
tomografi kesitlerinde mide ve mezenterik yağlı planlarının posteriordan sol 
hemidiafragmadan sol hemitoraksa ve mediastane herniye olduğu izlendi. Herni kesesi ve 
periton içinde serbest hava varlığı perforasyon lehine yorumlandı.Preoperatif hazırlığı takiben 
acil laparotomi yapıldı. Peroperatif takibinde hipotansif ve hipoksik olan hastaya hasar 
kontrol cerrahisi prensiplerine uygun olarak giriĢimler yönetildi. Yapılan eksplorasyonda 
intraabdominal sıvı izlenmedi. Ancak, herni kesesi içinde pürülan materayal aspire edildi. 
Herni içeriği abdomene redükte edildi. Antrum ön yüzdeki 1 cm‟lik perforasyon alanı primer 
onarılarak omental yama yapıldı. Postoperatif takiplerinin önemli bir kısmını yoğun bakımda 

geçiren hasta otuz günlük yatıĢı sonrasında Ģifa ile taburcu edildi. Takiplerinde ek 
komplikasyon izlenmedi.  

 

Sonuç: Acil servise baĢvuran geriatrik hastalarda Bochdalek hernisi gibi nadir durumların 
tanısı kolaylaĢtıracak medikal öykü imkânları kısıtlıdır. Bu nedenle, solunum sistemi 
semptomları ile birlikte karın ağrısı olan bu grup hastalarda yeterli bir ilk değerlendirme ile 
birlikte görüntüleme yöntemleri bu nadir klinik durumun neden olabileceği morbidite ve 
mortalitenin azaltılmasını sağlayabilir. 
  

Anahtar Kelimeler: Geriatrik hasta, Diafragma, Bochdalek hernisi, Komplikasyon, 

Torakoabdominal aciller 
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Resim 1 

 
IV kontrastlı BT tetkikinde mide ve mezenterik yağ planları toraksa herniye olup bu 
lokalizasyonda serbest hava dansiteleri mevcut. 
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[PB-Y18] 

Kırk Yaşında Kadın Hastada Asemptomatik Mesane Retansiyonu 

  

Selcuk Coskun
1, Ferhat Ġçme1

, Yavuz Otal
1, Güllü Ercan Haydar1, Havva ġahin Kavaklı2

, 

Selma Mine Kara
1
 

1Ankara Atatürk Eğitim AraĢtırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Ankara 
2Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara Atatürk Eğitim AraĢtırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, 
Ankara 

  

GiriĢ: Kadınlarda mesane retansiyonu nadir olarak görülür. Mesane retansiyonu üretraya bası 
nedeniyle olabileceği gibi asemptomatik mesane retansiyonu otonom etkilenmeyi 

düĢündürmelidir.  
 

Olgu: Acil servisimize kabul edilen 2 gündür devam eden karında ĢiĢlik ve idrar miktarında 
azalma Ģikâyetleri olan 40 yaĢında bayan hastanın hikayesinden yaklaĢık on gün önce lumbal 
disk hernisi nedeniyle opere olduğu öğrenilmiĢtir. Hasta son 2 gündür idrarının olmadığını ve 
bazen damlama Ģeklinde idrar yaptığını belirtmiĢtir. Hastaya yatak baĢı yapılan 
ultrasonografide üriner retansiyon tespit edilmiĢ olup, mesane sondası takılmıĢtır. Ġdrar 
torbasında 2500 cc idrar birikmiĢtir. Hasta takip amaçlı beyin cerrahi servisine yatırılmıĢtır.  
 

Sonuç: Üriner retansiyon erken postoperatif dönemde anesteziklere bağlı olarak geliĢebileceği 
gibi, geç postoperatif dönemde otonom disfonksiyon akılda tutulmalıdır. Mesane retansiyonu 
karın ağrısı olmaksızın da baĢvurabilir. 
  

Anahtar Kelimeler: glob vesikale, lumbal disk hernisi, mesane retansiyonu 
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[PB-Y19] 

Hava yastığı ve devrilmiş çay fincanı: bir lunat dislokasyonu hikayesi 
  

ġeyhmus Kaya1, Filiz Baloğlu Kaya2, Hamit Özçelik3
 

1EskiĢehir Devlet Hastanesi, Acil Kliniği, EskiĢehir 
2EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi Tıp fakültesi, Acil Tıp AD, EskiĢehir 
3Çanakkale Devlet Hastanesi, Acil Kliniği, Çanakkale 

  

GiriĢ:  
Lunat dislokasyonu yüksek enerjili travmalar sonrasında meydana gelmektedir. Perilunat 

dislokasyon ile birlikte karpal yaralanmaların %10‟nu oluĢturur. Olguların %25‟i yanlıĢ tanı 
almaktadır. Median sinir yaralanması, uzun dönemde karpal instabilite ve kronik ağrıya neden 
olması konunun önemini arttırmaktadır. 
Olgu:  

18 yaĢında erkek hasta araç içi trafik kazası nedeni ile acil servise getirildi. Hasta içinde 
bulunduğu aracın yaklaĢık 90 km/saat hızla baĢka bir araca çarptığını ve açılan hava 
yastığından korunmak için öne doğru ellerini açtığını ifade etti. Hava yastığının özellikle sol 

eline daha Ģiddetli temas ettiğini belirtti. Sadece sol el bileğinde ağrı olmasından yakındı. 
Yapılan fizik muayenesinde, kan basıncı 110/ 70 mmHg, nabız 96 atım/dk, solunum sayısı 
20/dk, oksijen saturasyonu 98 idi. Sol skafoid kemik üzerinde, sol el 4- 5. metakarpal 

kemiklerin distalinde, sol el bileği volar ve dorsal yüzde hassasiyet ile sol el bileğinde ödem 
dıĢında patoloji saptanmadı. Damar, sinir yaralanma bulgusu yoktu. Ağrı kesici tedavisi 
yapıldı. Çekilen sol el-el bileği yan grafisinde lunat kemiğin lunat fossadan volare 
dislokasyonu ve 5 metakarp kırığı (Resim 1), ön-arka grafisinde de skafoid, 5. metakarp 

distali ve ulna stiloidinde kırık (Resim 2) tespit edildi. Yine ön-arka grafide lunat ve kapitat 

kemiklerin üst üste bindiği, lunat kemiğin üçgen görünümünü aldığı ve Gilula çizgilerinin 
bozulduğu görüldü. Atel ile ekstremite stabilizasyonu sağlandı. Ortopedi uzmanı ile 
redüksiyonu yapılan hastaya yatıĢ verildi. 
Sonuç:  
Hastalar yaralanma mekanizmaları göz önüne alınarak değerlendirilmeli ve görüntüleme 
tetkiklerindeki bulgular detaylı incelenmelidir. Nadir bir durum olan lunat dislokasyonları 
komplikasyonların önemi nedeni ile el-el bileği yaralanmalarında unutulmamalıdır. 
  

Anahtar Kelimeler: Lunat, çıkık, el travması 
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Resim 1: Sol el- el bilek yan grafisi 
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Resim 2: Sol el- el bilek ön-arka grafisi 
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[PB-Y20] 

Baş ağrısının nadir bir nedeni: Primer serebral kist hidatik 

  

Eylem Kudal, Erden Erol Ünlüer, Arif Karagöz, Fatih Esad Topal, Pınar YeĢim Akyol 
Ġzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve AraĢtırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği, 
Ġzmir 
  

GiriĢ: Ülkemizde kist hidatik nadir görülmese de, santral sinir sisteminde yerleĢimi sık 
izlenmemektedir. Hidatik kist olgularının çoğunda (%90) kistler karaciğer ve akciğer 
yerleĢimli olup, vakaların sadece %2‟sinde santral sinir sistemi yerleĢimlidir.  
Olgu: 30 yaĢında kadın hasta10 gündür devam eden ve son 4 gündür daha da artan baĢağrısı 
ve bulantı ile acil servise baĢvurdu. Hastanın baĢvuda somnolansı mevcuttu. Semptomatik 
tedaviye rağmen Ģikayetleri gerilemeyen hastanın yapılan Bilgisayarlı tomografi (BT) ve 
manyetik rezonans (MR) tetkiklerinde, sağ parietooksipital yerleĢimli ve orta hat yapılarını 
karĢı tarafa iten kistik oluĢum tesbit edildi(Ģekil1,2). Toraks ve batın BT‟leri normal olup kist 

hidatik izlenmedi. Kist, cerrahi olarak eksize edildi fakat operasyon esnasında rüptüre oldu. 1 
yıllık takip boyunca, 3 ayda bir kontrol MR tetkikleri yapıldı. Bir yılın sonunda, hastanın 
nörolojik bulguları tamamen normal olarak saptandı. 
Sonuç: Ġlerleyici bulantı ve kusma gibi özgül olmayan nörolojik semptomların ayırıcı 
tanısında, serebral kist hidatik olasılığı da ayırıcı tanılar arasında düĢünülmelidir. 
  

Anahtar Kelimeler: baĢ ağrısı, serebral kist hidatik, acil servis 
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resim 1 

 
Beyin bilgisayarlı tomografide orta hat yapılarında şifte neden olan sağ parieto-oksipitalde 

kistik kitle görüntüsü 
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resim 2 

 
manyetik rezonansda sağ parieto-oksipitalde kistik kitle görüntüsü 
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[PB-Y21] 

Nadir bir damar anomalisi: Pulmoner arteriovenöz malformasyon 

  

Veysi Eryiğit1, Zeki Doğan2
, Yasin Demir

5, YoldaĢ DemirtaĢ4
, Yasin Mahsanlar

3
, Ayhan 

Umay
6, Gökhan Elçin7

 
1Bingöl Devlet Hastanesi, Acil Servis, Bingöl 
2Bozyaka Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi,Acil Tıp Kliniği,Ġzmir 
3Batman Bölge Devlet Hastanesi,Acil Servis, Batman 
4Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Ġstanbul 
5
Dr.Ersin Arslan Devlet Hastanesi, Acil Servis, Gaziantep 

6Bingöl Devlet Hastanesi, Radyoloji Servisi, Bingöl 
7Kırklareli Devlet Hastanesi, Acil Servis, Kırklareli 
  

GiriĢ: Pulmoner arteriovenöz malformasyonlar (pulmoner avm) oldukça nadir görülen ve 
genellikle asemptomatik seyreden damar anomalileridir. 

Olgu: Yirmi iki yaĢında erkek hasta sol ön göğüs duvarına tekme atılması ve bunun 
sonucunda baĢlayan göğüs ağrısı,nefes darlığı ve baĢ dönmesi ile acil servise 
baĢvurdu.Yapılan fizik muayenede sol ön göğüs bölgesinde 4x4 cm boyutlarında ekimotik 
alana rastlandı.Akciğer sesleri dinlemekle bilateral olağan olup her iki akciğer de solunuma 
eĢit katılıyordu.Hastanın vital bulguları ve diğer sistem muayeneleri olağandı.Hastadan 
akciğer grafisi ve tam kan sayımı istenip semptomatik tedaviye baĢlandı. Akciğer grafisinde 
sol akciğer alt yarısında yaklaĢık 2x2 cm‟lik düzgün sınırlı opasiteye rastlandı.Ön tanıda 
pulmoner avm düĢünülüp ileri tetkik olarak toraks bt istendi.Çekilen toraks bt‟sinde solda alt 
lob lateral ve posterior bazal segmentlerde transvers boyutları 35x38 mm olarak ölçülen sol 
alt lob lateral bazal segment arterinden beslenen ve sol atriuma dökülen geniĢ venöz yapı ile 
drene olan kontrast tutan lezyon izlenmiĢ olup bulgular sol alt lobda pulmoner avm ile 
uyumlu olarak rapor edildi.Hasta yaklaĢık 6-8 saat kadar acil serviste pulmoner avm akut 

komplikasyonları açısından takip edilmiĢtir.ġikayetlerinde anlamlı düzeyde gerileme olan ve 
herhangi bir komplikasyon geliĢmeyen hasta poliklinik kontrolü önerilerek taburcu 
edilmiĢtir.Hastanın poliklinik takiplerinde çekilen toraks anjio bt‟sinde ise solda alt lob 
medial bazal segment düzeyinde,sol alt lob pulmoner arteri ile sol inferior pulmoner ven 

arasında yaklaĢık 54x50x35 mm boyutlu avm izlenmiĢtir.Besleyici arter tek olup transvers 
çapı nidus öncesinde 10mm,götürücü ven çapı ise 12 mm olarak ölçülmüĢtür.Pulmoner avm 
içerisinde trombüs ile uyumlu olabilecek dolum defekti ayırım edilememiĢtir. 
Sonuç: Pulmoner avmler nadir görülen damar anomalileridir. Genellikle asemptomatik 
olmakla birlikte; dispne, hemoptizi, hemotoraks,hipoksemi,siyanoz, göğüs ağrısı, senkop, 
vertigo ve tinnitus benzeri değiĢik klinik prezentasyonlara yol açabilir.Biz de kendi 
vakamızda pulmoner avm li bir hastadaki göğüs travmasının yönetimini ve pulmoner avm‟nin 
toraks bt görüntüsünü paylaĢmak istedik. 
  

Anahtar Kelimeler: Acil Servis, Pulmoner arteriovenöz malformasyon, Travma 
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Toraks bt 

 
sol alt lobda pulmoner avm ile uyumlu imaj 
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[PB-Y22] 

Tehlikeli yiyecek: Ev yapımı konserve 

  

Pınar YeĢim Akyol, Erden Erol Ünlüer, Arif Karagöz, Alev Peker Seçim, Fatih Esad Topal, 
Kemal gökçek 

Ġzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve AraĢtırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği, 
Ġzmir 
  

GiriĢ: Botulizm Clostridium Botulinum Toksini‟nin neden olduğu ciddi nöroparalitik 
hastalıktır. Nadir görülmesine rağmen yüksek mortalitesi nedeni ile endiĢe duyulan bir 
hastalıktır. Botulizmin beĢ tipinden biri olan besin kaynaklı botulizm, Clostridium botulinum 
nörotoksini ile bulaĢmıĢ besinlerin tüketilmesi sonucu oluĢur. Botilunum kaynaklı gıda 
salgınları tüm dünyada görülebilir; dikkat ve acil müdahale gerektiren bir halk sağlığı 
sorunudur. 

Olgu: 69 yaĢında kadın hasta bulanık görme, bulantı, ses kısıklığı, yutma güçlüğü ve nefes 
darlığı nedeniyle acil servise getirildi. ÖzgeçmiĢinde diyabet, HT ve osteoporozu mevcut. 
Hastanın iki gün önce ev yapımı konserve yeme öyküsü bulunmakta(Resim 1). BaĢvuruda 
ateĢ: 36 ºC, nabız: 84/ dk, kan basıncı 140/ 70 mmHg, solunumu yüzeyeldi. Genel durumu 
orta, bilinç açık, oryante-koopereydi. Nörolojik muayenesinde bilateral pitozis ve sağ ağız 
köĢesinde düĢüklük mevcuttu. Diğer sistemik fizik muayeneleri olağandı. Laboratuvar 

parametleri olağan olarak saptandı. Bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans ile 
serebrovasküler hastalık dıĢlanan hasta botulizm ön tanısı ile yoğun bakım ünitesine yatırıldı. 
Sonuç: Besin kaynaklı botulizm ülkemiz koĢullarında laboratuvar tanısı zor konulabilen, 

hastanın ayrıntılı öyküsünün yaĢamsal öneme sahip olduğu bir hastalıktır. Klinik bulguların 
baĢlangıcı 18-36 saat içinde olmaktadır; ancak altı saat ve sekiz gün arasında değiĢebilir. 
Sindirim sistemi ile ilgili, otonomik ve kranyal sinir disfonksiyonu olan bir hastada botulizm 

varlığından kuĢkulanılmalıdır. Genellikle kas güçsüzlüğü geliĢmeden önce ishal, bulantı ve 
kusma gibi sindirim sistemi bulguları görülür. Bulgu ve belirtiler hafif motor zayıflık veya 
kraniyal sinir felçlerinden kısa sürede geliĢen solunum durmasına kadar geniĢ bir yelpazede 
görülebilir. Ġlk belirtiler görme bulanıklığı, çift görme, baĢ dönmesi, konuĢma bozukluğu, ağız 
kuruluğu ve yutma güçlüğü, öğürme ve korneal refleks kaybıdır. Botulizm tüm Ģüpheli 
durumlarda derhal rapor edilmelidir. Acil hekimi nörolojik semptomu olan olgularda botulizm 
olasılığı unutmamalıdır. 
  

Anahtar Kelimeler: konserve, botulizm, acil servis 

 

 



 

9. Türkiye A il Tıp Ko gresi -6 Eki   Eskişehir    
 

965 

 

resim 1 

 
Ev yapımı domates konservesi 
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[PB-Z01] 

Acil servise epileptik nöbet ile başvuran bir olgu: FAHR Hastalığı 
  

Özlem Dikme, Özgür Dikme, Hakan Topaçoğlu, Ekin ġevik 

Ġstanbul Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Ġstanbul. 
  

GiriĢ: Ġlk olarak 1930 yılında Karl Theodor Fahr tarafından ilerleyici nörolojik semptomları 
olan eriĢkin hastada otopsi ile tanımlanmıĢtır. Etiyolojisi kesin olarak bilinmemektedir. En sık 
neden idiyopatiktir. Sekonder nedenlere bakıldığında en sık kalsiyum ve fosfor metabolizma 
bozukluklarına bağlıdır. Yine genetik hasar sonucunda da hastalığın geliĢebileceğine dair 
bildirimler mevcuttur. Bazal ganglionlar, talamus, sentrum semiovale ve serebellumun dentat 

nükleusunda bilateral, simetrik kalsiyum birikimi ile meydana gelir. Klinik bulguları arasında 
koreatetoz, parkinsonizm, distoni gibi ekstrapiramidal sistem bozuklukları olabileceği gibi 
epileptik nöbetler, demans ve duygudurum bozuklukları da görülebilmektedir. 
Olgu: 43 yaĢında bilinen herhangi bir hastalığı olmayan erkek hasta acil servise bayılma 
nedeni ile getirildi. Hikayesinde hastanın son 3 aydır toplam 3 kez benzer Ģekilde bilincinin 
tam olarak kapandığı ve vücudunda ritmik kasılmalar ile birlikte idrar inkontinansının eĢlik 
ettiği bayılmalarının olduğu öğrenildi. Acil servise geliĢinde vital bulguları normal sınırlarda 
saptandı. Fizik muayenesinde özellik görülmedi. Elektrokardiyogramı sinüs ritmindeydi. 
Parmak ucu kan Ģekeri normal saptandı. Hasta monitörize izleme alındı. izlemi 10. 
dakikasında tam bilinç kaybı ve idrar inkontinansının eĢlik ettiği jeneralize tonik klonik nöbeti 
geliĢti. Bu esnada vital bulguları stabildi, bradikardi ya da hipoksi eĢlik etmemekteydi. 
Benzodiazepin ile nöbete müdahale edildi. Postiktal dönem sonrası ilk stabilizasyonun 
ardından çekilen beyin tomografisinde bazal ganglionlar, talamus ve sentrum semiovale 
düzeyinde bilateral simetrik kalsifikasyonlar saptandı. Hastanın laboratuvar değerlerinde 
hipokalsemi dıĢında ek bulgu saptanmadı. Kalsiyum replasman tedavisi baĢlanan hasta Fahr 
Hastalığı tanısı ile Nöroloji servisine yatırıldı. 
Sonuç: Geç baĢlangıçlı epileptik nöbet veya atipik nörolojik semptomlar ile acil servise 
baĢvuran olguların ayırıcı tanısında Fahr Hastalığı düĢünülmelidir. Hastalık kalsiyum 
metabolizmasını değerlendiren laboratuar tetkikleri ve kraniyal BT incelemesi ile tanı alır. 
Hastalara erken dönemde uygulanacak kalsiyum replasman tedavisi ile semptomların 
düzelebileceği ve nöbetlerin kontrol altına alınabileceği unutulmamalıdır. 
  

Anahtar Kelimeler: FAHR hastalığı, nöbet, acil servis 

 

 



 

9. Türkiye A il Tıp Ko gresi -6 Eki   Eskişehir    
 

967 

 

Resim 1 
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[PB-Z02] 

Deli Bal Zehirlenmesi: Olgu Sunumu 

  

Özgür Dikme, Özlem Dikme, Hakan Topaçoğlu 

Ġstanbul Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Ġstanbul 
  

GiriĢ: Deli bal zehirlenmeleri, “Rhododendron” çiçeklerinden beslenen arıların ürettiği balın 
tüketilmesiyle oluĢmaktadır. Balın içinde yer alan grayanotoksinler etkilerini hücre 
membranlarındaki sodyum kanallarına bağlanıp inhibe ederek göstermektedir. Türkiye‟de 
özellikle Doğu Karadeniz‟in dağlık kesiminde elde edilen balın yenilmesiyle ortaya 
çıkmaktadır. Zehirlenmelerde birçok sisteme ait etkiler (vücutta kaĢıntı, deride ve gözlerde 
kızarıklık, baĢ ağrısı, vertigo, karın ağrısı, bulantı, kusma, halsizlik, görme bulanıklığı veya 
geçici körlük, ateĢ, deliryum vb.) görülebilmekte iken en sık görülen etkiler %90 ile 
bradiaritmiler ve hipotansiyondur.Ortaya çıkan klinik bulgular alınan miktarla iliĢkilidir ve 
hayatı tehdit edici tablolara neden olabilmektedir.  
Olgu: 41 yaĢında erkek hasta acil servise bulantı, kusma, fenalık hissi ve bulanık görme 
Ģikayetleriyle baĢvurdu. Anamnezinde 3-4 saat öncesinde Kastamonu‟dan getirilen 3-4 kaĢık 
kestane balı (deli bal) yediği öğrenildi. TA: 60/45 mmHg, nabız: 41/dk olarak saptandı. Diğer 
vital bulguları normal olarak değerlendirilen hastanın fizik muayenesinde anormal bulgu 
saptanmadı. Çekilen EKG‟de P dalgalarının seçilemediği, R-R aralıklarının düzenli ve eĢit, 
QRS geniĢliğinin normal olduğu bir ritm (nodal ritm?) saptandı (Resim 1). Ġntravenöz atropin 
(tekrarlanan 0.5 mg IV dozlarla toplamda 3 mg) ve transkütanöz pacemaker ile hemodinamik 
durumu düzelmeyen hasta koroner yoğun bakım ünitesine devredildi. Koroner yoğun bakım 
ünitesinde geçici pacemaker takılan hasta 72 saat sonra hemodinamik bulguları stabil olarak 
taburcu edildi.  

Sonuç: Acil servise bulantı, kusma yakınması ile baĢvuran ve EKG'de bradikardi saptanan, 

herhangi ilaç kullanımı ve kardiyak hastalık öyküsü bulunmayan hastalarda ayırıcı tanıda 
mutlaka deli bal zehirlenmesi akılda bulundurulmalıdır. 
  

Anahtar Kelimeler: acil servis, bradikardi, deli bal 
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Resim 1 

 
Deli Bal Sonrası EKG Görüntüsü 
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[PB-Z03] 

Epileptik Nöbetle gelen Cerebrit olgusu 

  

Yavuz Otal, Tolga Öz, Gül Pamukçu Günaydın, Gülhan Kurtoğlu Çelik, Alp ġener, Ferhat 
Ġçme 

Ankara Atatürk Eğitim AraĢtırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği 
  

GiriĢ: Epileptik nöbetlerin etyolojisinde bir çok neden bulunabilir.Bunlardan birisi de beyin 
parenkiminde olan infeksiyöz süreçler sonrası geliĢenlerdir. Beyin parenkiminde olan 
infeksiyöz sürecin erken safhasında görülen cerebrit durumu tedavisiz kalırsa abseye 
dönüĢmektedir. Olguların erken dönemde tanınması ve tedavi baĢlanması ile mortalite ve 
morbiditenin azalacağı düĢünülebilir. 
, 

 

Olgu: 61 yaĢında erkek hasta bilinç kaybı olmadan sol kolunda kasılma Ģikayeti ile acil 
servise getirilmiĢti. 2 gündür 7 kez kasılması olan hastanın nöbet sonrası unutkanlık Ģikayeti 
olduğu görülmüĢ. Fizik muayenede sol üst extremitede güçsüzlük ve uyuĢma Ģikayeti dıĢında 
nörolojik muayenesi normaldi. Fundus muayenesi normaldi. Papil ödem yoktu.. facial 
asimetrisi yoktu. Çekilen Beyin tomografisi normal olarak değerlendilen hastaya Beyin MR 
çekildi(resim 1-2). Beyin parenkiminde erken dönem abse? Cerebrit? Tanıları ile Nöroloji ve 
infeksiyon hastalıkları konsültasyonu istenen hastaya 2 gr seftriakson IV ile 500 mg 
vankomisin yapıldı. Nöroloji kliniğine yatırılarak tedavisine devam edildi. 

 

Sonuç: Serebral apse hemen daima vücutta baĢka bölgedeki bir infeksiyon odağından 
kaynaklanır. Bunlar arasında birinci sırada paranazal sinüslerin ve kulak boĢluklarının 
infeksiyonları gelir. Serebrit aĢamasında subakut baĢlangıçlı baĢağrısı, ateĢ, fokal nörolojik 
bulgular, epileptik nöbetler görülebilir. Sonraki hafta içinde (geç serebrit dönemi) baĢağrısı 
Ģiddetlenir, bulantı kusma gibi kafa içi basınç artıĢı bulguları eklenir.Nöbetler görülebilir. 
Zamanla apsenin bulunduğu bölgeye göre değiĢebilen fokal nörolojik bulgular, papilla ödemi 
ve tedavi edilmezse uyanıklık kusuru ortaya çıkabilir ve serebral veya serebellar herniasyon 
geliĢebilir. Olguların erken dönemde tanınması ve tedavisinin acil serviste baĢlanması hayati 
öneme sahiptir 

  

Anahtar Kelimeler: beyin MR, cerebrit, epileptik nöbet 
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[PB-Z04] 

Tetanoz Asla Unutulmamalı!!! 
  

Sercan Yalçınlı, Elif Dilek Çakal, Yusuf Ali Altuncı, Funda Karbek Akarca, Selahattin Kıyan 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Ġzmir 
  

GĠRĠġ  
 

AĢılama birçok hastalığın görülme sıklığını önemli ölçüde azaltmıĢtır. Ancak bazı hastalıklar 
hala bu açıdan önemlidir. Potansiyel olarak ölümcül bu hastalıklara dikkat çekmek için 
kliniğimizde karĢılaĢtığımız tetanoz vakasını paylaĢıyoruz.  
 

OLGU 

 

65 yaĢında koroner arter hastalığı dıĢında bilinen hastalığı ve alerjisi olmayan erkek hasta 
ağzını açamama, tükürüğünü yutamama nedeniyle baĢvurdu. Bir gün önce dilde büyüme 
Ģikayetiyle dıĢ merkez baĢvurusu olan hasta antialerjik tedaviyle taburcu edilmiĢ. Öykü 
derinleĢtirildiğinde bir hafta önce ayağına çivi battığını ve aynı gün tetanoz aĢısı yapıldığını 
belirtiyor. BaĢvuru sırasında ve izleminde vitalleri stabildi. Hastanın fizik muayenesinde ağız 
açıklığında azalma, masseter spazmı ve boyun kaslarında tonus artıĢı saptandı. 
Temporomandibular eklem ve mandibula üzerinde deformite, krepitasyon yoktu, diğer sistem 
ve nörolojik bakısı olağandı. Temporomandibular eklem ve postero-anterior akciğer 
grafisinde anlamlı patoloji yoktu. Hastanın ağız açıklığı 3 mm olduğundan ağız içi yapılar 
fiberoptik bakıyla olağan olarak değerlendirildi. Hasta mevcut öykü ve klinik tablo eĢliğinde 
tetanoz olarak değerlendirildi ve acil serviste ek doz tetanoz aĢısı, tetanoz immunglobulini 

yapıldı, anaerob etkinlikli antibiyotik baĢlandı. Yoğun bakıma transferi yapılan hastanın 
izlemi yirmi birinci gününde mekanik ventilasyon eĢliğinde devam etmektedir.  
 

SONUÇ 

 

Trismus, tanım olarak kas spazmına bağlı olarak çenenin açılamamasıdır fakat genellikle ağız 
açıklığının kısıtlanması anlamında kullanılır. Trismus ayırıcı tanısı oldukça geniĢtir ve 
intraartiküker ve ekstraartiküler olmak üzere ikiye ayrılır. Ektraartiküler sebeplerden olan 
tetanozun jeneralize, lokalize, sefalik ve neonatal olmak üzere dört klinik formu bulunur. En 
sık jeneralize formu görülür, %50-75'inde baĢlangıç bulgusu trismustur. Acil servis hekimleri 
tetanozun hem profilaksisini sağlamak hem de erken belirtilerinin tanısını koymak anlamında 
özgün ve önemli bir konumdadır. Yaralanma sonrası inkubasyon süresi 1-60 gün 
olabildiğinden trismuslu her hastada tetanoz akla gelmelidir 
  

Anahtar Kelimeler: Acil Servis, Tetanoz, Trismus 
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[PB-Z05] 

Unilateral Salpingo-Ooferektomi Sonrası Gelişen Pnömomediastinum Ve Subkutan 
Anfizem Olgusu: Vaka Sunumu 

  

Gülhan Kurtoğlu Çelik, Tolga Öz, Güllü Ercan Haydar, Havva ġahin Kavaklı, Ferhat Ġçme, 
Uğur Özkula 

Atatürk Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Ankara 

  

GiriĢ: Pnömomediastinum; solunum sistemi veya sindirim sistemi organlarının perforasyonu 
sonucunda, havanın mediastende lokalize olmasıyla karakterizedir. Biz sol salpingo-

ooferektomi sonrası pnömomediastinum tespit edilen bir hastayı sunarak, postoperatif 
pnömomediastinumun tanı ve tedavisi konusunda acil tıp doktorlarının farkındalığını artırmak 
istedik. 

Olgu: 48 yaĢında bayan hasta 10 gündür var olan karın ağrısı Ģikayeti ile acil servisimize 
baĢvurdu. 14 gün önce over kisti sebebiyle sol salpingo-ooferektomi ameliyatı geçirdiği, 
postoperatif 4. günde komplikasyon olmaksızın Ģifa ile taburcu edildiği öğrenildi. 
ÖzgeçmiĢinde nullipar, menapozda, geçirilmiĢ sağ salfingo-ooferektomi, total histerektomi 

öyküsü mevcuttu. Fizik muayenesinde sol lateral alanda krepitasyon alınması dıĢında solunum 
sistemi ile ilgili belirgin bulgu saptanmadı, batında geçirilmiĢ operasyona ait insizyon skarları 
mevcut olup barsak seslerinde azalma, batında yaygın hassasiyet, sol alt kadranda belirgin 
defans tespit edildi. Tam kan sayımında; Hb:9,6 gr/dl, beyaz küre sayısı 19.480/mm3 ve 
nötrofil hakimiyetinde idi. Biyokimyasal incelemelerinde; ALT:30 u/l, AST:38 u/l, GGT:64 

u/l, Total biluribin:0,50 mg/dl, direkt biluribin:0,37 mg/dl, Sodyum:135 mmol/l, 

Potasyum:3,2 mmol/l, Kalsiyum 7,4 mg/dl olarak izlendi. Hastanın EKG ve AKG değerleri 
normal sınırlar içindeydi. Subkutan anfizem ve serbest havanın görüntülendiği akciğer grafisi 
ġekil 1‟de izlenmektedir. Ayakta direkt batın grafisinde sağ diyafragma altında serbest hava, 
sol kolonik segmentlerde yaygın gaz ile uyumlu görünüm mevcuttu. Bilgisayarlı Tomografide 

(BT) sol orta ve distal seviyede 25 cm‟lik segmentte pelvise uzanım gösteren sekretuar 
dansiteler ve hava değerleri ile kolon perforasyonuyla uyumlu retroperitonal koleksiyon-abse 

(ġekil 2), batın sol lateral duvar ve rektus kası içinde hava değerleri, kesitlere dahil 

mediastende ve parakardiak yağlı doku planları içinde yaygın hava değerleri gözlendi. Bu 
bulgularla hospitalize edilen hastaya uygulanan laparotomide intraabdominal abse tespit 

edildi. Göğüs Cerrahisi tarafından subkütan amfizeme yönelik pretrakeal fasyotomi 

uygulandı. 2 gün sonra çekilen kontrol BT'de pnömomediastinumun gerilediği gözlendi. 
Hastanın postoperatif takiplerinde komplikasyon olmadı. 
Sonuç: Yakın dönemde intraabdominal operasyon geçirmiĢ ve karın ağrısı ile acil servise 
baĢvuran hastalarda kapsamlı düĢünülmeli, anatomik komĢuluklar dikkate alınarak detaylı 
incelemeler yapılmalıdır 
  

Anahtar Kelimeler: pnömomediastinum, postoperative, acil doktorları 
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şekil 2 
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[PB-Z06] 

Astım Atak Gibi Başvuran Özefagus Kitlesi 
  

Gül Pamukçu Günaydın1, ÇağdaĢ Yıldırım1, Güllü Haydar Ercan1, Havva ġahin Kavaklı2
, 

Yavuz Otal
1, Alp ġener1

 
1Ankara Atatürk Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Ankara 
2Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Ankara 

  

Giriş: Özefagus kanserinin bölgesel yayılımı sonucu hava yolu daralması meydana gelebilir. 
Acil servise nefes darlığı ile baĢvuran ve özefagus kanseri tanısı konulan kadın olgu sunuldu.  
Olgu: 31 yaĢında kadın hasta 1 aydır süren nefes darlığı Ģikayetinin son yarım saatte iyice 
artması üzerine acil servise baĢvurdu. Hastanın hikayesinde nefes darlığının 1 ay önce 
özellikle eforla olan bir Ģekilde baĢladığı ve giderek kötüleĢtiği öğrenildi. Hastaya 15 gün 
önce astım tanısı konularak inhaler salbutamol tedavisi baĢlanmıĢ fakat fayda görmemiĢti. 
Bunun dıĢında herhangi bir hastalık veya ilaç kullanımı öyküsü yoktu. Yapılan fizik 
muayanesinde her iki akciğerde dinlemekle wheezing ve yaygın ronkusu mevcuttu. Vital 
bulguları normaldi, periferik oksijen saturasyonu oda havasında %93 idi. Hastanın bakılan 
hemogram, karaciğer fonksiyon testleri, böbrek fonksiyon testleri, kan elektrolitleri normal 
olarak geldi. Çekilen akciğer grafisinde trakeal hava sütununda darlık tespit edilmesi (Resim 

1) ve aynı gün göğüs hastalıkları polikliniğinde yapılan solunum fonksiyon testinin üst hava 
yolu obstrüksiyonu ile uyumlu olması üzerine hastaya toraks bilgisayarlı tomografisi çekildi 
ve üst mediastende sınırları net olarak ayrılamayan, trakea lümeninde belirgin daralma ve 
özefagus lümeninde oblitarasyona neden olan yaklaĢık 6x3 cm boyutlarında, ana vasküler 
yapılardan sınırları net olarak ayrılamayan solid kitlesel lezyon görüldü. (Resim 2) Bulgular 
özefagus veya trakea kaynaklı tümör olarak değerlendirildi. Nefes darlığı için hastaya 
bronkoskopi ile trakeal stent konulması planlandı ve 112 komuta merkezinden uygun hastane 
bulunması konusunda yardım istendi, ancak gece bu iĢlemi gerçekleĢtirecek merkez 
bulunamadı. Hasta sevk edilebilene kadar 12 saat acil serviste izlendi. DıĢ merkezde yapılan 
fiberoptik bronkoskopi ile alınan biopsisinin patolojisinde squmaoz hücreli kanser görüldü. 
Hastaya kemoradyoterapisi sonrası operasyon planlandı.  
Sonuç: Santral hayolu obstrüksiyonu pek çok sebeple oluĢabilir ancak en sık görülen sebebi 
malignitedir. GiriĢimsel bronkoskopi bu hastalardaki hayatı tehdit edici obstrüksiyonlar için 
etkili bir seçenektir. 
  

Anahtar Kelimeler: bronkoskopi, havayolu tıkanıklığı, özefagus kanseri 
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Resim 1. 

 
 

 

 



 

9. Türkiye A il Tıp Ko gresi -6 Eki   Eskişehir    
 

978 

 

Resim 2. 
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[PB-Z07] 

Klaritromisine bağlı görsel halüsinasyon: olgu sunumu 

  

Selçuk Yaylacı1
, Tayfun Temiz

2
, Attila BeĢtemir3

 
1Fındıklı Guatr AraĢtırma Ve Tedavi Merkezi, Ġç Hastalıkları Kliniği, Rize 
2Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ġç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Sakarya 
3Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Sakarya 

  

GiriĢ: Klaritromisin üst ve alt solunum yolları enfeksiyonlarında sıklıkla kullanılan bir 
antibakteriyal ajandır. Klaritromisine bağlı sıklıkla gastrointestinal sistem yan etkileri 

gözlenmektedir. Oral Klaritromisin ile endiĢe, baĢ dönmesi, uykusuzluk, kötü rüyalardan; 
konfüzyon, halüsinasyonlar ve psikoza kadar uzanan geçici santral sinir sistemi yan etkileri 
rapor edilmiĢtir (1). Bu yazıda klaritromisin tedavisinin 3. günü baĢ ağrısı, baĢ dönmesi, 
sıkıntı hissi, gülme atakları ve gülen insanlar görme nedeniyle baĢvuran hasta sunulmaktadır.  
 

Olgu: 75 yaĢında erkek hasta acilimize klaritromisin tedavisinin 3. günü baĢ ağrısı, baĢ 
dönmesi, sıkıntı hissi, gülme atakları ve gülen insanlar görme nedeniyle baĢvurdu. 
ÖzgeçmiĢinde diyabet, hipertansiyon nedeniyle antidiyabetik ve antihipertansif tedavileri 
uzun süredir aldığı, psikiyatrik herhangibir hastalık öyküsü olmadığı öğrenildi. 3 gün önce alt 
solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle klaritromisin 500 mg/ 2x1 baĢlandığı ve yakınmalarının 
bu tedaviden sonra baĢladığı belirlendi. Muayenesinde bilinci açık, koopere ve oryanteydi. 
Ruhsal muayenesinde; görsel halüsinasyon, anksiyete ve irritabilite bulguları mevcuttu. Dahili 
fizik muayenesinde patolojik bulgu saptanmadı. Laboratuar parametrelerinde patolojik bulgu 
saptanmadı. Hastada saptanan belirtiler klaritromisin yan etkisi olarak değerlendirildi ve 
klaritromisin tedavisi kesildi. Hasta klaritromisin tedavisi kesildikten sonra 10 gün takip 
edildi, noropsikiyatrik belirtiler tekrarlamadı.  
 

Sonuç: Klaritromisin tedavisine bağlı nadir de olsa halüsinasyon görülebilmektedir. Sonuç 
olarak noropsikiyatrik belirtiler ile baĢvuran hastalarda ilaç yan etkisi ayırıcı tanıda 
düĢünülmeli ve sorgulanmalıdır.  
 

KAYNAK 

1.http://www.sanaleczanemiz.com.tr/pdf/Macrol_500_mg_14_tablet_PROS_09032010.pdf 

  

Anahtar Kelimeler: klaritromisin, halüsinasyon, yan etki 
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[PB-Z08] 

Favizm&Göğüs Ağrısı 
  

Mustafa ġahan1, Ali KarakuĢ1, Veyis TaĢın1, Ġffet YaĢaran1, Mustafa Yılmaz2
, Fatih Nazmi 

Yaman
2, Gökmen Tanbay2

 
1Mustafa Kemal Üniversitesi Acil Tıp A.D. / HATAY 
2Necip Fazıl ġehir Hasatanasi Acil Servis/ KAHRAMANMARAġ 

  

GiriĢ: Bazı hastalar bakla veya oksitleyici maddeler aldıktan 48-96 saat sonra hemoliz 

bulguları ortaya çıkar. Baklanın yol açtığı ağır hemolitik anemi "favizm" adlandırılır.  
Glikoz 6 Fosfat Dehidrogenaz enzim (G6PD) eksikliği; Glukoz metabolizmasında bir enzim 
olan G6PD enziminin eksik olması veya yeterince aktif olamamasıdır. Bu eksiklik bazı stres 
faktörlerinin, besinlerin veya ilaçların yol açtığı akut hemolitik krize ve kronik nonsferositik 
hemolitik anemiye neden olabilir. Ağır hemolizlerde hemoglobinüri ve sarılık görülür. Kan 
Hemoglobin düzeyi çok düĢer. Erkek çocuklarda sıktır. Yeni doğanda hiperbilirubinemi 
kernikterusa yol açabilir.  
Olgu: 50 yaĢında erkek hasta göğüs ağrısı ve sol kolda uyuĢma Ģikayeti ile Acil Servise 
baĢvurdu. Hasta efor gerektiren bazı ev iĢleri yaptıktan sonra göğsünde ve sol kolunda 
sıkıĢma, baskı ve ağrı hissetmiĢ. Bu arada nefes nefese kalmıĢ. Kolu kalkmayacak derecede 
halsizlik hissetmiĢ. Soğuk terlemesi olmamıĢ. Bulantı, kusma ve baygınlıkta olmamıĢ. Derhal 
çalıĢmaya ara verip dinlenmeye geçmiĢ. Ancak ağrısı 10-15 dakika kadar hissedilir derecede 

sürmüĢ daha sonra giderek azalmıĢ. Acil Servise geldiğinde hastanın göğsünde hafif 
dolgunluk hissi haricinde ciddi bir ağrısı kalmamıĢtı. Vital bulguları doğal olan hastanın 
EKG‟sinde belirleyici özellikler yoktu. Öyküsünde G6PD eksikliği olan ve 3 gün önce bakla 

yeme öyküsü ve 2 gündür idrarını çay renginde yapma öyküsü olan bu hastayı Hemolitik 
Kriz+Akut Koroner Sendrom olarak değerlendirip, tetkik ve tedavilerini o yönde planladık. 
Hastanın laboratuar sonuçları: HCT:21.3 MCV:114.9 TĠT:Hücre yok, Kardiyak enzim(-) ve 

diğer tetkikleri normal idi. Hasta KYB‟ a yatırıldı. Kan transfüzyonu ile HCT:30.2 oldu. EKG 
ve Kardiyak enzim takiplerinde değiĢiklik olmadı. EKO normal olan ve klinik olarak 
rahatlayan hastaya elektif Anjiografi yapıldı. Anjiyografide koroner damarları açık olan 
hastanın göğüs ağrısı ağır hemolize bağlandı. 
Sonuç: Enzim eksikliğini tamamen ortadan kaldıracak bir tedavi yöntemi yoktur. Hemolize 
neden olacak etkenlerden kaçınmak ana ilkedir. Hemoliz oluĢtuğu zaman ise kan nakli ile 
destekleyici tedavi yapılır. Enzim aktivitesi düĢük olan yaĢlanmıĢ eritrositlerin kan 
dolaĢımından uzaklaĢtırılmasıyla hemoliz son bulur. 
  

Anahtar Kelimeler: Favizm, Hemolitik Kriz, Göğüs Ağrısı 
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[PB-Z09] 

Renal Kolik Kliniği İle Gelen Torako-abdominal Aort Diseksiyonu 

  

Mustafa ġahan1, Ali KarakuĢ1, Veyis TaĢın1, Mustafa Yılmaz2
, Fatih Nazmi Yaman

2
, 

Gökmen Tanbay2
 

1Mustafa Kemal Üniversitesi Acil Tıp A.D. / HATAY 
2Necip Fazıl ġehir Hasatanasi Acil Servis/ KAHRAMANMARAġ 

  

GiriĢ: Aort, vücudun en büyük damarıdır ve normalde aort geniĢlik alanı 3,5 cm2dir. Bazı 
kiĢilerde, genetik, bağ dokusu hastalıkları, hipertansiyon, sigara, kolesterol yüksekliği, 65 yaĢ 
ve üzeri gibi nedenlere bağlı olarak bu damar geniĢlemeye baĢlar. Damar çapı 4 santimetrenin 
üzerine çıktığında aort anevrizması denir. 6 santimetrenin üzerine çıktığında ise cerrahi 
müdahale gerekir. Aort anevrizmalarının yüzde 95'i abdominal aort anevrizmasıdır. Damar 
geniĢledikçe basınca mukavemeti azalan bu anevrizmatik yapı rürtüre olarak aort diseksiyonu 
gerçekleĢir. Bu yırtılma meydana geldiğinde hasta, hastanede bile olsa yüzde 60–90 oranında 
mortaldir. Ġnsidansı milyonda 5‟ tir. Tipik olarak ani baĢlangıçlı, yırtıcı, batıcı karakterdeki 
göğüs ve sırt ağrısı en yaygın semptomdur. Aort diseksiyonunda Ģok, senkop, dispne, 

hemoptizi, nabız defisitleri, nörolojik patolojik bulgular gözlenebilir. Diğer taraftan 
hipotansiyonun oluĢu ya hemoperikardiuma bağlı kalp tamponadı veya hemotoraxa bağlı 
hipovolemiyi gösteren kötü bir iĢatettir. Aort diseksiyonunda Kontrastlı Tomografi bir veya 

iki aort lümeninin görüntülenmesi, yalancı lümende trombüs olup olmadığını ve yine 
perikardial efüzyonun olup olmadığını tanımlamada çok yararlıdır. Tedavide tansiyon 
regülasyonu beta blokerler özelliklede propranalol kullanılmalıdır. 
Olgu: 49 yaĢında erkek hasta sol taraf böğür ağrısı Ģikayeti ile Acil Servise baĢvurdu. Vital 
bulguları doğal TA:110/70 Nabız:85 SS:12/dakika idi. Muayenesinde sol kostovertebral açı 
hassasiyeti vardı. Ġdrar yaparken yanma sızlaması yok ancak ağrının vermiĢ olduğu 
huzursuzluk varmıĢ. Ağrısı çok olan hastaya damar yolu açıldı. Tetkikleri gönderildi. Sentetik 
opiat grubu analjezik uygulandı. Kan sayımı ve kan biyokimyası normal olan hastanın TĠT 
sonucunda 6-8 erirosit mevcut olup, batın USG doğal idi. Renal taĢ yada hironefroz görüntüsü 
yoktu. Ağrısı pek fazla azalmayan hastaya kontrastlı batın BT çekildi. Raporda tetkik dahiline 
giren torasik aortada, abdominal aortada bifurkasyon düzeyinin yaklaĢık 3,5 cm proksimaline 
dek tortuozite ve diseksiyon ile uyumlu görünüm dikkati çekmiĢtir 
Sonuç: Hastanın böğür ağrısı torako-abdominal diseksiyona bağlı olduğu görülünce, hasta 
Kalp Damar Cerrahisi bölümüne konsülte edilerk yatırıldı. 
  

Anahtar Kelimeler: Diseksiyon, hematüri, renal kolik 
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Yalancı Lümen Görüntüsü 
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[PB-Z10] 

Karın ağrısı nedeniyle başvuran olguda akciğerde kalsifiye lezyon: tiroid nodulu 

  

Selçuk Yaylacı1, Ahmet Bilal Genç2
, Mustafa Volkan Demir

3
, Attila BeĢtemir4

, Ali Tamer
5
 

1Fındıklı Guatr AraĢtırma Ve Tedavi Merkezi, Ġç Hastalıkları Kliniği, Rize 
2TaĢlıçay Devlet Hastanesi, Ġç Hastalıkları Kliniği, Ağrı 
3Malatya Devlet Hastanesi, Ġç Hastalıkları Kliniği, Sakarya 
4Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Sakarya 
5Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ġç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Sakarya 

  

GĠRĠġ: Substernal guatr servikal tiroid dokusunun aĢağı doğru büyümesi ve süperior 
mediastene doğru uzaması ile ortaya çıkar. Çekilen akciğer grafilerinde üst mediasten 
geniĢliği veya trakeal deviasyon saptanması durumunda substernal guatrdan Ģüphelenilir. Bu 
durumda tomografi ve sintigrafiden yararlanılır. Bu yazıda preoperatif çekilen akciğer 
grafisinde aort topuzu üzerinde kalsifik lezyon saptanan ve bunun üzerine toraks 
tomografisinde bu lezyonun tiroid nodulu olduğu belirtilen olgu sunulmaktadır.  
 

Olgu: 33 yaĢında erkek hasta karın ağrısı nedeniyle acilimize baĢvurdu. Muayenesinde 
ingüinal herni saptandı. Ġngüinal herni operasyonu öncesi çekilen akciğer grafisinde noduler 
kalsifikasyon saptandı. Fizik muayenesinde boyunda tiroid bezi lokalizasyonunda noduller 

tespit edildi. ÖzgeçmiĢinde geçirilmiĢ menenjite bağlı mental motor retardasyon dıĢında 
özellik saptanmadı. SoygeçmiĢinde özellik yoktu. Akciğer grafisinde sol akciğer aort topuzu 
üzerinde yaklaĢık 3x3 cm kalsifiye lezyon tespit edildi. Boyun ultrasonografisinde 

multinoduler guatr olarak rapor edildi, solda substernal uzanım gösteren kalsifik nodul rapor 
edildi. Toraks tomografisi çekilen hastada sol tiroid bezinde 3.8x3.8 cm trakeayı devie eden 
kalsifik nodul tespit edildi. Hasta tiroidektomi için genel cerrahiye yönlendirildi.  
 

Sonuç: Substernal guatrın akciğer grafisinde saptanabileceği ve akciğerde kalsifik lezyon 
etiyolojisinde tiroid nodulununde olabileceği akılda tutulmalıdır. Bu yazı acil servisde karın 
ağrısı nedeniyle tetkikleri yapılan hastada, tetkikleri sonucu tiroid bezinde kalsifiye nodul 
saptanması nedeniyle sunulmak istendi. 
  

Anahtar Kelimeler: akciğer grafisi, kalsifik lezyon, tiroid nodulu 
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Toraks tomografisinde kalsifik nodul 
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[PB-Z11] 

Norodol İntoksikasyonu 

  

Erkan Boğa, Mehmet Özgür Erdoğan, ġahin Çolak, Harun Ayhan, Fatma Burcu Doğanç 

HaydarpaĢa Numune Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği 
  

GiriĢ: Antipsikotik ilaçlar 1950‟den beri Ģizofreni ve diğer iliĢkili psikozların tedavisinde 
kullanılmaktadır. Antipsikotik ajanlarla gözlenen bir dizi yan etki görülmesine rağmen 
terapotik indeksleri büyük ve letal alımları nadirdir. Genelde bu ajanların overdozlarında 
klinik özellikler daha önceden bilinen yan etkilerin temelinde ortaya çıkan abartılı 
cevaplardır. Bu yan etkiler sedasyon,koma,antikolinerjik etkiler,antiadrenerjik 
etkiler,kardiyovasküler ve ekstrapramidal etkileri içerir.Toksik dozlarda ekstrapramidal etkiler 
daha fazla ortaya çıkar. 
Olgu: 37 yaĢında erkek hasta 30 adet 10mg alımı ile acil servisimize 112 ile getirildi.Hastanın 
fizik muayenesinde genel durumu iyi Ģuuru açık koopere TA:145/95 NB:110 ATEġ:36.7oc 
parmak kan Ģekeri:135 idi. Hastanın distonisi mevcuttu (Resim 1).Diğer sistem muayeneleri 
normal sınırlarda idi.Öyküsünde antiepileptik,antipsikotik kullanımı mevcuttu.Hastanın hava 
yolu açıklığı sağlandı.Hastanın damar yolu açılarak gastrik lavajı ve aktif kömür uygulaması 
yapıldı.Hasta monitorize edilerek kristaloid infüzyonuna baĢlandı.Hastaya antipsikotik 
intoksikasyonu ön tanısı ile Biperiden 5mg Ġ.V. yol ile uygulandı.Hastada 15 dakikada 
semptomatik rahatlama sağlandı. Acil servise geliĢte yapılan laboratuar tetkikleri normal 
düzeydeydi ve kan gazında patoloji tespit edilmedi. Hastaya 2*5mg biperiden ĠV 
verildi.Yoğun bakım takiplerinde vital bulguları stabil seyreden hasta takibinin 48.saatinde 
taburcu edildi. 

Sonuç: Antipsikotiklerin toksik doz alımlarında en sık görülen etki distonik reaksiyonlardır. 
Distoninin görülme sıklığı bazı araĢtırmalarda %90 a kadar çıkmıĢtır. Akut 

entoksikasyonlarda distonisi olan hastalara biperiden iv tekrarlayan dozlarının uygulanması 
hastada dramatik bir Ģekilde hızla düzelme sağlamaktadır. 
  

Anahtar Kelimeler: distoni, intoksikasyon, biperiden 
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Resim 1 

 
Diskineziye bağlı olarak boyun ve dil hareketlerini kontrol edememe 
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[PB-Z12] 

Deksketoprofen trametamol kullanımına bağlı gelişen ataksi: Olgu sunumu 

  

Selim Genç, Sema Avcı, Adem Melekoğlu, Macit Aydın, Fatih Büyükçam 

Ankara DıĢkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Ankara 

  

GiriĢ: Ataksi, altta yatan parezi, kas tonus bozukluğu veya istemsiz hareket olmaksızın 
hareketlerin dengeli ve amacına uygun Ģekilde yapılmasında bozukluk olması durumudur. Bu 
durum, hemisferik, serebellar, vestibüler ve periferik duyusal nedenlerle ortaya çıkabilir. Her 
istemli hareketi etkilediği gibi pek çok refleks hareketi de etkiler. Postüral stabilite, yürüme, 
ekstremitelerin koordinasyonu, konuĢma ve göz hareketleri ataksi nedeniyle belirgin ölçüde 
bozulabilir. Bu makalede deksketoprofen trametamol kullanımına bağlı geliĢen, altı saat 
sonrasında düzelen ataksi ve dizartri bulguları olan bir olgu sunuldu 

 

Olgu: 41 yaĢında bayan hasta acil servise iki saattir devam eden konuĢmada zorlanma ve 
dengesizlik nedeniyle getirildi. Kronik hastalık ve ilaç kullanım öyküsü olmayan hastanın 
Ģikayetleri baĢlamadan bir saat önce baĢ ağrısı nedeniyle 25 mg deksketoprofen trametamol 
tablet aldığı öğrenildi. BaĢvuruda tansiyon arteriyal 110/60 mmHg, Nabız 75 atım/dk, 
solunum sayısı 22/dk, oksijen saturasyonu %99, ateĢ:37.1°C (timpanik) ve parmak ucu kan 
Ģekeri 101 mg/dL idi. Hastanın nörolojik muayenesinde dizartri ve ataksi tespit edildi; 
ekstremitelerde vibrasyon ve pozisyon duyusu kaybı yoktu; derin tendon refleksleri 
normoaktif idi; dismetri ve disdiyadokinezi yoktu; diğer fizik muayene bulguları ve laboratuar 
incelemesi normal idi. Çekilen bilgisayarlı beyin tomografisinin normal olarak 
değerlendirilmesinden sonra çekilen difüzyon ağırlıklı manyetik rezonans görüntülemede 
patoloji yoktu. Acil gözlem ünitesinde izleme alınan hastanın takibinin ikinci saatinde 
bulguları gerilemeye baĢladı. Takibinin dördüncü saatinde bulgular tamamen gerilemesi 
üzerine hasta taburcu edildi. 
 

Sonuç: Deksketoprofen trametamol hafif ve orta dereceli ağrı tedavisinde sıklıkla kullanılan 
bir ilaçtır. Burada bahsedilen olgu sunumunda hastanın Ģikayetleri ve klinik durumu ilk 
bakıĢta geçici iskemik atak benzeri bir durum olmasına rağmen hem bilgisayarlı tomografi 
hem de Ģikayetler devam ederken görülen difüzyon ağırlıklı manyetik rezonansa 
görüntülemede patoloji tespit edilmemesi nedeniyle görülen ataksi ve distoninin ilaç yan 
etkisinin sonuçları olduğu düĢünüldü. Daha önce deksketoprofen trametamol kullanımına 
bağlı böyle bir yan etki bildirilmemiĢtir. Bu ilacın kullanımında ataksi ve distoni 
geliĢebileceği akılda bulundurulmalıdır. 
  

Anahtar Kelimeler: Deksketoprofen trametamol, ataksi, distoni 
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[PB-Z13] 

Mersin Toros Devlet Hastanesi Acil Servisine Başvuran İntihar Girişimi Vakalarının 
Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi 
  

Sıddıka Nihal Toprak1
, Mehmet Ali Vural

2, Merve Yıldız2
 

1
Toros Devlet Hastanesi, Acil Servis, Mersin 

2Toros Devlet Hastanesi,Psikoloji Kliniği, Mersin 

  

Amaç: Son yıllarda intiharlar geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülkelerde önemli bir sorundur. 

Hatta birçok ülkede özellikle gençlerde trafik kazalarından sonra önde gelen ölüm 
nedenlerinden biridir. Türkiye‟de ise intihar hızı düĢüktür fakat istatistiklere göre intihar oranı 
artmaktadır. Bilindiği üzere intihar giriĢimleri tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz için de en az 
güvenilir istatistiklerdir. ÇalıĢmanın amacı, Mersin Toros Devlet Hastanesi ‟ne baĢvuran 
intihar vakalarının sosyodemografik özellikleri, intihar giriĢimi nedeni ve yöntemlerini 
incelemektir.  

Gereç-Yöntem: Ocak 2007-Temmuz 2013 tarihleri arasında Mersin Toros Devlet Hastanesi 
Acil Servisi'ne baĢvuran 2970 intihar giriĢimi vakalarına ait intihar giriĢimi geri bildirim 
formları kurum izni ile Helsinki Deklarasyonu kuralları altında geriye dönük olarak 
incenmiĢtir. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS programı 15.0 versiyonu kullanılmıĢtır. 
Elde edilen bilgiler doğrultusunda her bir değiĢkene ait frekans dağılımları ve yüzde analizleri 
yapılmıĢ ve değiĢkenler arasındaki iliĢkinin anlamlı olup olmadığını belirlemek amacıyla ki 
kare anlamlılık testi uygulanmıĢtır. 
Bulgular: Vakaların %74.8‟inin kadın (Tablo 1), %56.1‟inin 15-24 yaĢ aralığında (Tablo 
2),%58.3‟ünün ilköğretim mezunu, %52.9‟unun bekar, %30.7‟sinin iĢsiz olduğu, %96.8‟inin 
intihar yöntemi olarak ilaç-toksik madde kullandığı, %25.7‟sinin intihar nedeninin aile 
problemleri olduğu tespit edilmiĢtir. 
Sonuç: ÇalıĢmamızın sonuçları daha önce yapılan çalıĢmalar ile uyumluluk göstermekte olup, 
Türkiye'nin intihar profili hakkında bilgi verebilir. 
  

Anahtar Kelimeler: Ġntihar giriĢimi, sosyodemografik özellikler, intihar nedenleri, acil servis 

 

 
İntihar Girişimi Vakalarının Cinsiyete Göre Dağılımı 
Cinsiyet Sayı % 

Kadın 2224 74.8 

Erkek 746 25.2 

 

İntihar Girişimi Vakalarının Yaşa Göre Dağılımı 
YaĢ Aralığı Sayı % 

15-24 1666 56.1 

25-34 766 25.8 

35-49 434 14.6 

50-64 91 3.1 

65 + 13 0.4 
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[PB-Z14] 

Juguler venöz kataterin malpozisyonu 

  

Murat Türkarslan1
, Yunsur Çevik1, Ġsmail Okan Yıldırım2, Emine Akıncı1

 
1Keçiören Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Ankara 
2Keçiören Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Ankara 

  

GiriĢ: Santral venöz kateter (SVK) uygulamaları, son yıllarda yoğun bakım üniteleri ve acil 
serviste hipovolemi ve Ģokta sıvı tedavisi, santral venöz basıncın moniterizasyonu, transvenöz 
pacmaker yerleĢtirilmesi, total parenteral nütrisyon, hava embolisinin aspirasyonu, 
transkütanöz pace elektrodlarının yerleĢtirilmesi, geniĢ bir damar yolu gereksinimi olan 
komplike olgularda, pulmoner arter kateterizasyonu, akut hemodiyaliz-plazmaferez gibi 

amaçlarla sıkça kullanılmaya baĢlayan önemli küçük cerrahi giriĢimdir. 
Santral venöz kateterizasyonda, enfeksiyon, hava veya trombüsembolisi, disritmiler, 
hematom, pnömotoraks, hemotoraks, hidrotoraks, Ģilotoraks, kardiyak perforasyon, komĢu 
sinir ve arterlere travma, tromboz gibi komplikasyonlar görülebilir. 
Bu olguda SVK‟in nadir bir komplikasyonu olan malpozisyonu sunmayı ve bu 
komplikasyonu tespit etmede PA akcgrafisinin önemini belirtmeyi amaçladık. 
 

Olgu: Doksan iki yaĢında bayan hasta acilimize üç gündür oral alamama ve genel durum 

bozukluğu Ģikayetleriyle 112 tarafından getirildi. Fiziksel değerlendirmede genel durumu 
kötü, pupiller dilate, bilateral ıĢık refleksi -/-, oculosefalik refleksi yok, akciğerde bilateral 
ralleri olan hastanın GKS skoru 9 idi. Laboratuar sonuçlarında, böbrek fonksiyon testleri 
bozukluğu (üre153, kreatinin1,84) dıĢında anormallik yoktu. Hastaya sıvı tedavisi ve santral 
venöz basınç monitörizasyonu için sol juguler vene santral venöz katater takıldı. Bu giriĢim 
sonrası çekilen PA akciğer grafisinde kateter ucunun sağ brakiosefalik vene girdiği tespit 
edildi (Resim-1). 

Kateterin sol juguler ven içersine girdiği ardından solbrakiosefalik venden sağ brakiosefalik 
vene geçtiği tespit edildi. Bunun üzerine kateter 10cm geri çekilip tekrar sol juguler ven 

içersinde ilerletildi. Kontrol PA akciğer grafisinde, kateterin sağ atriuma yöneldiği tespit 
edildi (Resim-2). 

 

Sonuç: SVK uygulaması sırasında ve sonrasında çeĢitli komplikasyonlar geliĢebileceği 
unutulmamalıdır. SVK uygulamalarında vakamızda olduğu gibi malpozisyonların gözden 
kaçmaması için,ucuz basit ulaĢılabilir görüntüleme yöntemi olan PA akciğer grafisinin gerekli 
ve önemli olduğunu düĢünüyoruz. 
  

Anahtar Kelimeler: Acil servis, malpozisyon, santral venöz kateter 
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Resim-1 

 
Posteroanterior akciğer grafisinde kateter ucunun sağ brakiosefalik vene girdiği 
görülmektedir (ok işaretleri) 
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Resim-2 

 
Kontrol posteroanterior akciğer grafisinde, kateterin sağ atriuma yöneldiği görülmektedir (ok 
işaretleri) 
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[PB-Z15] 

Akut Pankreatit Tanısı Alan Hastaların Demografik Özelliklerinin İncelenmesi 
  

Bülent Demir1, Havva ġahin Kavaklı2, Ferhat Ġçme1, Alp ġener1, Gül Pamukçu Günaydın1
, 

Gülhan Kurtoğlu Çelik1
 

1Atatürk Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Ankara 
2Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Acil Tıp A.D 

  

Amaç: Acil servise karın ağrısıyla baĢvuran akut pankreatit tanısı alan hastaların demografik 
ve klinik özelliklerinin incelenmesi amaçlandı. ÇalıĢmaya toplam 100 hasta alınması 
planlandı, bu bildiride çalıĢmamızın ön sonuçlarını sunduk. 

Gereç-Yöntem: ÇalıĢmamız prospektif, analitik bir çalıĢmadır.  
Bulgular: Hastanemiz acil servisinde akut pankreatit tanısı alan 40 hasta incelenmiĢtir. 
Hastaların 24‟ü (%60) kadın, 16‟sı (%40) erkekti. Kadın/Erkek oranı 1/5. YaĢ ortalaması 
54,37(17-89) idi. Kadınlarda ortalama yaĢ 57.9; erkeklerde ortalama yaĢ 49,1 idi. 40 hastanın 
17‟sinde (%42.5) safra kesesi taĢı tespit edildi. 23 hastada (%57,5) taĢ saptanmadı. 12 (%30) 
taĢlı pankreatit hastası genel cerrahi servisine yatmıĢ olup, 6 hasta opere edilmiĢtir. 3 hastanın 
tedavisi acil serviste devam ettirildi ve taburcu edildiler. 1 hasta kendi isteği ile hastaneden 
ayrıldı. EĢ zamanlı pulmoner emboli olan 1 hasta göğüs hastalıkları servisine yattı. 23 hasta 
(%57.5) gastroenteroloji servisine yattı. Diğer 6 hastaya elektif kolesistektomi planlandı. 14 
hasta kolesistektomili idi. 4 hastanın özgeçmiĢinde alkol kullanımı mevcuttu(%1). 19 hastanın 
komorbidit hastalıkları mevcuttu. 6 hastada (%15) DM mevcuttu. 8 hastanın (%20) 
hipertansiyonu vardı. 4 hastanın (%10) koroner arter hastalığı mevcuttu. 1 hastada hidatik kist 
vardı. 1 hastada kolanjiyokarsinom mevcuttu. 1 hastada eĢ zamanlı pulmoner tromboemboli 
tespit edildi. 2 hastada abdominal aort anevrizması mevcuttu. 1 hasta opere beyin tümörü 
nedeni ile takipliydi. 1 hastada thalassemi minör mevcuttu. 6 (%15) hasta kronik pankreatit 
akut hecme olarak değerlendirildi. 12 hasta (%30) genel cerrahi kliniğine yatırıldı. Hiçbir 
hastada mortalite geliĢmedi. 
TartıĢma ve Sonuç: Akut pankreatit etyolojisinde en sık bilier nedenler ve alkol yer 

almaktadır. Tedavi hastalığın Ģiddeti ve etyolojik faktörlere göre değiĢiklik 
gösterebilmektedir. Çoğu hastanın komorbiditesi mevcut olmasına ragmen, acil serviste erken 
tanı ve iyi yönetimle mortalite oranları düĢürülebilmektedir. Türk toplumunun istatistiksel 
verilerinin elde edilmesi için bu tür çalıĢmaların yapılmasının yararlı olduğunu 
düĢünmekteyiz. 
  

Anahtar Kelimeler: akut, pankreatit, karın ağrısı 
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[PB-Z16] 

Göğüs Ağrısı Ayırıcı Tanısı 
  

Murat YeĢilaras, Ersin Aksay, Turgay Yılmaz Kılıç, SavaĢ Sezik, Özge Duman Atilla 

Tepecik Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Ġzmir 
  

Tipik anjinal yakınma ve yatak baĢı ultrasonografi  
GiriĢ 

Göğüs ağrısı, acil servisler için ölümcül hastalıklar ile ayırıcı tanısı yapılması gereken önemli 
bir yakınmadır. Ultrasonografi (US) bu hastalar için yatak baĢı kullanılabilmesi, radyasyon 
içermemesi, eĢ zamanlı sonuç vermesi sebepleriyle önemli tanı araçlarından birisidir. Bu olgu 
ile tipik anjinal yakınmayla baĢvuran bir hasta sunuldu.  

Olgu 

53 yaĢında erkek ani baĢlangıçlı sıkıĢtırıcı göğüs ağrısı sebebiyle 112 ambulansıyla acil 
servise getirildi. Terli ve kötü görünümdeydi. Kan basıncı 70/50 mmHg, nabız 51 atım/dk, 
solunum sayısı 17 soluk/dk, oksijen satürasyonu %92 idi. Hasta ağrısının azaldığını ve daha 
iyi hissettiğini ifade ediyordu. Periferik nabızlar açık, sağ-sol kan basıncı farkı yoktu. Fizik 
bakısında ek patoloji yoktu. EKG‟si sinüs bradikardisi, DI ve aVL‟de minimal ST depresyonu 
ve T negatifliği V 2, 3 „de T bifazikliği ve V4,6‟da T negatifliği mevcuttu. Ambulans doktoru 
yolda monitörde ST elevasyonu gördüğünü ancak çıktı alamadığını ifade etti.  
Hastanın kötü görünmesine rağmen EKG‟sinde ST elevasyonunun olmaması Ģüphe 
uyandırıcıydı. Yatak baĢı US ile aort kökü 46 mm çapında anevrizmatikti, abdominal aortada 

diĢseksiyon flebi görüntülendi. (Figür 1) BT anjio ile tip 1 aort diseksiyonu (AD) tespit edildi. 
(figür2) Kalp damar cerrahisi konsültasyonu ile operasyon planlandı.  
Sonuç  
Bizim hastamız acil servise baĢvurduğunda ST elevasyonu yoktu. Ancak Tip 1 AD'nun ST 

elevasyonu ile baĢvurması nadir değildir. Literatürde atipik yakınmalar ile baĢvuran ve AD 
tanısı alan olgular mevcuttur. AD olgularında en sık sağ koroner etkilenmesi ile inferior MI 
eĢlik edebilir. Bu olgularda kardiyak enzimlerin yükselmesi de olağandır. Yapılan 
çalıĢmalarda AD'nda tipik yırtılır ağrı sanıldığı kadar fazla olmadığı olguların sıklıkla tipik 
göğüs ağrısı ile baĢvurduğu bildirilmiĢtir. Gözden kaçan AD olgularına myokard infarktüsü 
tanısı ile tombolitik tedavi uygulanması hastanın kaybedilmesi ile sonuçlanabilir. Yatak baĢı 
US göğüs ağrısı ile acil servise baĢvuran hastalarda ayırıcı tanıda kullanılacak en uygun tanı 
araçlarının baĢında gelir. 
  

Anahtar Kelimeler: aort diseksiyonu, göğüs ağrısı, yatak baĢı ultrasonografi 
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Figür 2. Aorta BT anjiografide diseksiyon flebi (ok) 
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Figür1. Ultrasonografi ile abdominal aort diseksiyonu flebi (ok) 
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[PB-Z17] 

Acil Servise Nadir Bir Başvuru Nedeni: Tanısı Konmamış Bir Akalazya Olgusu 

  

Ahmet Tuğrul Zeytin1, Emine Kadıoğlu1, Leman Özlem ÖzaslantaĢ1
, Faik Yaylak

2, Zülfü 
Bayhan

2, Mustafa Cem Algın2
 

1Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı, Kütahya 
2Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Kütahya 

  

GiriĢ: Yutma güçlüğü acil servise baĢvuru nedenleri arasında oldukça iyi bilinen bir belirtidir. 
Orofarengeal ve özofageal olabilen yutma güçlüğü mekanik nedenlere ya da motor fonksiyon 
bozukluklarına neden olabilir. Özellikle yabancı cisimlere ya da katı gıdalara bağlı özofageal 
yutma güçlüğü acil servise en sık baĢvuru nedenleri arasındadır. Ancak, özofagus motor 
fonksiyonlarının bozulduğu akalazya nadir görülen bir klinik durumdur. Neden olduğu yutma 
güçlüğü ya da kronik aspirasyon nedeniyle ortaya çıkan solunum problemleri nedeni ile acil 

servise baĢvuru nedeni olabilir.  
Olgu: 77 yaĢındaki erkek hasta acil servise hırıltılı solunum ve yediği etlerin boğazda 
takılması Ģikayeti ile acil servisimize baĢvurdu. Medikal geçmiĢinde 25 yıldır yutma güçlüğü 
ve aralıklarla tekrarlayan öksürük ve solunum sıkıntısı olduğu not edildi. KaĢektik ve 
huzursuz görünümdeki hastanın yapılan ilk değerlendirmesinde vital bulgularının stabil 
olduğu saptandı. Solunumu hırıltılı olan hastanın dinlemekle her iki akciğerde solunum 
seslerinin kabalaĢtığı saptandı. Oksijen satürasyonunda düĢme olmadığı saptandı. Acil 
serviste çekilen akciğer grafisinde her iki alt lobda retiküler dansite artıĢı izlendi(ġekil 1). 
Hastaya yapılan acil üst gasrointestinal endoskopide özofagusun dilate olduğu ve tamamen et 
parçaları ile dolu olduğu izlendi. Alt özofagus sfinkterinin hipertonik olduğu ve zorla 
geçildiğinde midenin tamamen boĢ olduğu saptandı. Hastaya pnömoni için seftriakson 1 g 2x1 
iv, alt özofagus sfinkter basıncını düĢürmek için nifedipin 10 mg 2x1, beslenme desteği olarak 
periferik total parenteral nütrisyon baĢlandı. 10. gün kontrol endoskopisinde özofagusun 
boĢaldığı ancak kandida özofajiti geliĢtiği saptandı. Çekilen kontrastlı özofagus grafisinde 
özofagusun dilate olduğu ve alt özofagus sfinkteri seviyesinde tipik daralma olduğu 
saptandı(ġekil 2). Oral mukostatin ile tedavi edildi. Preoperatif hazırlık sonrası miyotomi ile 
birlikte Dor fundoplikasyon iĢlemi yapılan hasta postoperatif sorunsuz olarak izlenme alındı.  
Sonuç: Acil servise yutma güçlüğü nedeniyle baĢvuran hastalarda nadir de olsa akalazya ve 
iliĢkili solunum problemlerin saptanabileceği akılda tutulmalıdır. 
  

Anahtar Kelimeler: Akalazya, Yutma güçlüğü, Özofagus, Yabancı Cisim 
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Şekil 1a-b 

 
a: akciğer grafisinde her iki alt lobda retiküler dansite artışı b: kontrastlı özofagus grafisinde 
özofagusun dilate olduğu ve alt özofagus sfinkteri seviyesinde tipik daralma izlenmektedir 
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Şekil 2 a-d 

 
endoskopide, a: dilate özofagusta yabancı cisim b: boş mide görüntüsü c: özofagial 

kandidiazis d: daralmış alt özofagus sfinkteri izlenmektedir 
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[PB-Z18] 

Acil servise karın ağrısı başvuran hastada dev pelvik kitle: Olgu sunumu 

  

Gülten Bozali1, Ataman Köse1, Ġbrahim Çevik1
, Yasin Uysal

1
, Hakan Aytan

2, Cüneyt Ayrık1
 

1
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A.D, Mersin 

2Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı A.D, Mersin 

  

GiriĢ-Amaç: Abdominal ve pelvik kitleler karın ağrısının önemli nedenlerindendir. Ancak acil 
serviste fizik muayenede tespit etmek çok büyük olmadığı sürece zor olabilmektedir. Hele de 
daha önceden uterus ve overleri alınmıĢ bir hastada pelvik kitle görmek daha az bir durumdur. 
Bu çalıĢmamızda karın ağrısı ile acil servise baĢvuran over kist nedeni ile TAH ve BSO olmuĢ 

ele gelen büyük vajen duvar kılıfı kaynaklı endometrium tümörü sunmak istiyoruz. 
Olgu: 71 yaĢında bayan hasta, acil servise 1 haftadır artan karın ağrısı Ģikayeti ile baĢvurdu. 
Bulantı, kusma yok. Fizik muayenesinde batında dört kadranda hassasiyet, sol alt kadranda 

ele gelen yaklaĢık 15x15 cm lik ele gelen düzgün sınırlı sert kitlesi mevcuttu. Barsak sesleri 
doğal, gaz gaita deĢarjı var. Hastanın tıbbi özgeçmiĢinde 8 yıl önce postmenopozal over kisti 
nedeniyle TAH-BSO operasyon öyküsü mevcut. Yapılan kan ve idrar tetkiklerinde anlamlı 
özellik yoktu. Abdominal usg de sol adneksiyal loju dolduran 13x13 cm lik sol üretere bası 
yapan, sol hidronefroza yol açan kitle saptandı. Abdominopelvik tomografide pelvis 
içerisinde pelvik girim düzeyinden baĢlayarak pelvisi doldurduğu gözlenen en geniĢ yerinde 
aksiyel planda boyutları 13.5x12.5 cm ölçülen yuvarlak konfigürasyonlu kitlesel lezyon 
saptanmıĢtır (ġekil 1). Kitlenin basısına bağlı solda hidroüreteronefrozu saptandı. Hasta genel 
cerrahi, üroloji, kadın doğum hastalıklarına konsülte edildi. Hasta üç bölümün ortak kararıyla 
operasyon amaçlı genel cerrahi tarafından yatırıldı. Operasyon sırasında vajen duvar 
kılıfından kaynaklı yaklaĢık 15 cm‟lik bir kitle rezeksiyonu yapılmıĢ ve patolojiye 
gönderilmiĢtir. Patoloji sonucu endometrium tümörü olarak geldi.  
TartıĢma ve Sonuç: Fizik muayene sırasında pelviste palpe edilen kitle overlere, uterusa, 
tubalara, barsaklara ya da üriner sisteme ait olabilir. Ancak çok önceden over ve uterusu 
olmayan bir hastada vajen duvarında büyüyen endometriyal bir kitle daha az görülebilir. Bu 
nedenle hasta sistematik olarak (anamnez, muayene, USG, BT, gerekirse operasyon ve 

patoloji sonucu ile) değerlendirilmelidir. 
  

Anahtar Kelimeler: Acil servis, karın ağrısı, kitle, endometrium 

 

 



 

9. Türkiye A il Tıp Ko gresi -6 Eki   Eskişehir    
 

1000 

 

Batın tomografide pelvisi dolduran dev kitle 

 
 

 

Batın Tomografide pelvisi dolduran kitle 
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[PB-Z19] 

Kurşun Çıkış Deliği Nerede? 

  

Özge Duman Atilla, SavaĢ Sezik, Bünyamin Zirek, Mustafa Hayran 

tepecik eğitim ve araĢtırma hastanesi, acil tıp kliniği, Ġzmir 

  

GiriĢ: AteĢli silah yaralanmaları yoğun acil servislerde sık görülmektedir.  
Olgu: 28 y, kadın hasta özel bir merkezden ateĢli silah yaralanması nedeni ile sevkli olarak 
acil servise baĢvurdu. YaklaĢık 1,5 saat önce bir eğlence mekanında çıkan kavga sonrası 
arkasından silah sesi duyan hastanın, ardından boyunda ĢiĢlik ve sol yanağında ağrı duyusu 
geliĢmiĢ. Hastanın acil servise baĢvuru sırasında vitalleri stabil, genel durumu iyi, GKS 15 idi. 
Fizik muayenede sol parotis lojunda tragusun yaklaĢık 2 cm anteriorunda yaklaĢık 0,5 cm lik 
olası giriĢ deliği, sol mandibula altında hematom ve subkutan amfizem mevcuttu. Çene 
kemikleri intakt idi. yapılan muayenede kurĢun çıkıĢ deliği olmadığından bilateral kulak 
muayenesi yapıldı. Hastanın sol dıĢ kulak yolu anterior duvarda kartilaj kemik bileĢkesinde 
inferiordan superiora doğru uzanan yaklaĢık 1 cm lik sirkuler laserasyon, olası çıkıĢ deliği 
görüldü (figure-1). Fasial sinir muayenesi olağandı. Hastanın çekilen boyun BT 
angiogramında ana vaskuler yapılarda patoloji saptanmadı. Sol parotis bezi inferiorunda 1,5 
cm lik hematom ile uyumlu görüntü mevcuttu. Hasta KBB ile konsulte edildi. Lokal tedavi 
önerileri ile 2 gün sonra poliklinik kontrolu önerilerek taburcu edildi.  
Sonuç: AteĢli silah yaralanmalarında muayene sırasında özellikle kurĢun giriĢ deliklerinin 
yanında çıkıĢ deliklerinin mutlaka bulunması gereklidir. Özellikle dıĢ kulak yolu, koltuk altı 
ve genital bölge gibi gözden kaçma ihtimali olan alanların dikkatle muayene edilmesi 
önemlidir. 
  

Anahtar Kelimeler: ateĢli silah yaralanması, dıĢ kulak yolu, çıkıĢ yarası 
 

 



 

9. Türkiye A il Tıp Ko gresi -6 Eki   Eskişehir    
 

1002 

 

Figür-1 
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Figür-2 
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[PB-Z20] 

Acil serviste erişkin hastada atipik pnömoninin nadir bulaşıcı bir nedeni:Kızamık 

  

Pınar YeĢim Akyol, Erden Erol Ünlüer, Fatih Esad Topal, Arif Karagöz, Zeynep Karakaya 

Ġzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve AraĢtırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği, 
ĠZMĠR 

  

GiriĢ: Kızamık, bulaĢtırıcılığı en yüksek olan enfeksiyonlardan biridir ve dünyadaki önemli 
morbidite ve mortalite nedenleri arasındadır. Bir hasta 16-18 kiĢiyi enfekte edebilir. Atak hızı 
duyarlı temaslı popülasyon için %75‟tir. EriĢkin dönemde komplikasyon hızı ve mortalitesi 
yüksek olan ciddi bir hastalıktır. Çocukluk döneminde ekzantemlerle seyreden hastalık, 
yetiĢkinler ve genç eriĢkinlerde atipik kızamık veya kızamık pnömonisi gibi komplikasyonlu 
tablolarla karĢımıza çıkabilmektedir.  
Olgu: 1 haftadır yaygın kas ağrıları olan, 5 gün önce ateĢ yüksekliği ile birlikte el ve yüzde 
kızarıklığı olan hasta 2 gündür öksürük, balgam ve nefes darlığı Ģikayetlerinin eklenmesi 
üzerine acil servise baĢvurdu. Hastanın genel durumu orta-iyi. AteĢ:37.7 C, nabız:109/dk 
solunum sayısı:20/dk, saturasyon: %96. Fizik muayesinde taĢikardik, yüzde ve kollarda 
belirgin yaygın makulopapüler döküntü mevcut(ġekil1). Çekilen Postero-anteriyor akciğer 
grafisinde infiltrasyon Ģüphesi olan hastanın toraks bilgisayarlı tomografisinde üst zonlarda 
belirgin yaygın infiltrasyon saptandı(Ģekil 2). Laboratuvar değerlerinde wbc: K/mm3, crp: 
27.4 mg/L, trombosit ve INR normal sınırlarda; yapılan serolojik incelemelerde kızamık IgM 
negatif IgG pozitif,HIV pozitif saptanan hasta izlemde döküntüleri gerilemesi üzerine taburcu 
edildi. Poliklinik kontrolünde HIV RNA negatif olarak saptandı.  
Sonuç: Kızamık koruyucu hekimlik uygulamalarının değiĢimi ile birlikte çocuklarda ve 
eriĢkinlerde daha sık görülür hale gelmiĢtir ve acil servislerde de kızamık vakalarına 
rastlamaktayız. Acil servise makulopapüler döküntü ile baĢvuran ve atipik pnömoni 
düĢündüğümüz hastalarda kızamık açısından değerlendirmeli ve olası bulaĢtırıcılık açısından 
dikkatli olmalıyız. 
  

Anahtar Kelimeler: kızamık, atipik pnömoni, acil servis 

 

 
resim 1 

 
Yüzde belirgin makülopapüler lezyon 
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resim 2 

 
Toraks bilgisayarlı tomografi aksiyal kesitlerde bilateral infiltrasyonla uyumlu görüntü 
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[PB-Z21] 

ÜSYE semptomları ile başvuran spontan pnömomediastinum 

  

Pınar YeĢim Akyol, Erden Erol Ünlüer, Fatih Esad Topal, Ilgım Seval Kurt, Arif Karagöz 

Ġzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve AraĢtırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği, 
ĠZMĠR 

  

GiriĢ: Spontan pnömomediastinum (SPM) alveollerden, bronĢlardan ya da özefagustan 
vasküler yapılar ve mediastendeki doku planları arasına alveollerden, bronĢlardan ya da 
özefagustaki artmıĢ basınca bağlı non travmatik hava kaçıĢıdır. Literatürde SPM‟un görülme 
sıklığı 1/25.000–42.000 olarak bildirilmektedir. Literatürde ilk defa 1939 yılında Hamman 
tarafından tarif edilmiĢ ve oskültasyonda kalbin apeksinde duyulan, inspiryumda ve sol lateral 
dekübit pozisyonda artan, kalp sesiyle senkronize krepitasyonlar Ģeklinde tanımlanan bu 
iĢarete „Hamman Sign‟ denmiĢtir. 
Olgu: 18 yaĢında kadın hasta 1 gündür devam eden öksürük, halsizlik, ateĢ yüksekliği, 
boyunda ĢiĢlik hissi nedeni ile acil servise baĢvurdu. Ġdiopatik trombositopenik purpura 

nedeni ile 10 gündür 1 mg/kg/gün prednol tedavisi alıyor. Acil servise baĢvuruda TA:100/60 
mmHg, nabız 98/dk, solunum sayısı:18/dk, saturasyon:%98 olarak saptandı. Fizik 
muayenesinde her iki akciğerlerde ral ve oskültasyon sırasında krepitasyon tesbit edildi. 

Akciğer grasinde cilt altı amfizem, bilateral dansite artıĢı, kalp çevresinde hiperlusen görüntü 
tesbit edildi(resim 1). Toraks bilgisayarlı tomografisinde cilt altı amfizem, mediastinal hava 
ve bilateral dansite artıĢı doğrulanan(resim 2) hasta göğüs hastalıkları yataklı servisi olan 
baĢka bir merkeze sevk edildi. Takibinde semptomları gerileyen, beyaz küre değerleri düĢen 
ve klinik olarak stabil hale gelen hastanın sevk edildiği merkezden taburcu edildiği öğrenildi. 
Sonuç: Sıklıkla astım öyküsü, öksürük, sigara içimi ve fiziksel efor gibi faktörlerle 
iliĢkilendirilir. SPM daha çok genç hastalarda görülen ve çok kez kendi kendine iyileĢme 
eğilimi gösteren bir klinik durumdur. AĢırı tetkik ve tedavi edilmemelidir. 
  

Anahtar Kelimeler: hamman sign, spontan pnömomediastinum, acil servis 

 

 
resim 1 

 
Posteroanterior akciğer grafisinde bilateral dansite artışı, kalp çevresinde hiperlusen alan ve 
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cilt altı amfizem görüntüsü. 
 

 

resim 2 

 
Toraks bilgisayarlı tomografi aksiyal kesitlerde her iki akciğerde yaygın dansite artımları, cilt 
altı amfizem, mediastinal hava görüntüsü 
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[PB-Z22] 

Bitkisel ürünler her derde çare mi? 

  

Eren Usul, Sema Avcı, Rıdvan Sarıkaya, Engin Deniz Arslan, Fatih Büyükcam 

DıĢkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Ankara 

  

GiriĢ: Ġlaç kullanımı, metabolik hastalıklar, alkol, toksinler ve virus gibi değiĢik nedenlerle 
böbrek ve karaciğer hasarı geliĢebilmektedir. Son yıllarda yaygın kullanımı olan bitkisel 
ürünler de toksik hepatit ve akut böbrek yetmezliği tablolarına sebep olabilmektedir. Burada 
Ginseng Panax, Tribulus Terresti ve Avena Sabita maddelerini içeren bir ürünün sebep olduğu 
toksik heaptit ve akut böbrek yetmezliği olgusundan bahsedildi. 
 

Olgu: 60 yaĢında erkek hasta üç gündür devam eden bulantı-kusma, idrar miktarında azalma 
ve renk değiĢikliği Ģikayetiyle acil servise baĢvurdu. Koroner arter hastalığı, koroner by-pass 

operasyonu ve hiperlipidemi öyküsü olan hastanın bir aydır ilaçlarını kullanmadığı bunun 
yerine içersinde bilinmeyen miktarda Ginseng Panax, Tribulus Terresti ve Avena Sabita 

bitkilerini içeren karıĢımdan günde iki kez kapsül olarak aldığı öğrenildi. Fizik muayenede 
sağ üst kadran hassasiyeti dıĢında patolojik bulguya rastlanmayan hastada baĢvuru sırasında 
nabız:102 atım/dk, ve ateĢ:37.1°C (timpanik) idi, diğer vital bulgular nomaldi. Laboratuar 
tetkiklerinde üre:169 mg/dl, kreatinin:2.71 mg/dl, ALT:3604 U/L, AST:4088 U/L, total 
bilirubin:1.32 mg/dL, direk bilirubin:0.67 mg/dL, idrar mikroskobisinde 369 eritrosit ve 7 

lökosit mevcut idi. Hepatobilier ve üriner sistem ultrasonografide patoloji izlenmedi. Hasta 
bitkisel ürün kullanımına bağlı akut böbrek yetmezliği ve toksik hepatit ön tanısıyla dahiliye 
servisine yatırıldı ve destek tedavisi verildi. YatıĢının onuncu gününde böbrek ve karaciğer 
fonksiyon testlerinin normal olması üzerine hasta taburcu edildi. 
 

Sonuç: Acil servise baĢvuran hastalarda karaciğer ve böbrek fonksiyon bozukluğu tespit 
edildiğinde bunun bitkisel ilaçlara bağlı toksisite olabileceği akılda bulundurulmalı ve öyküde 
sorgulanmalıdır. Ayrıca hastalar kontrolsüz ilaç kullanımının yol açabileceği ciddi sorunlar 
hakkında bilgilendirilmelidir. Tedavi temel olarak toksik olduğu düĢünülen ilacın 
kullanımının kesilmesi, intravenöz hidrasyon ve destek tedavisidir; ayrıca toksik maddenin 
vücuttan hızla uzaklaĢtırılması için diyaliz uygulaması düĢünülebilir. 
  

Anahtar Kelimeler: bitkisel ilaç, toksik hepatit, akut böbrek yetmezliği 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. Türkiye A il Tıp Ko gresi -6 Eki   Eskişehir    
 

1009 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. Türkiye A il Tıp Ko gresi -6 Eki   Eskişehir    
 

1010 

 

TATKON 2013 

Sözel Bildiriler 

Toplam: 90 

[SB-A1] 

İşte Şimdi Yandın ! 
  

Erkman Sanrı, Hilal Hocagil, Mesut Zorlu, Sinan Karacabey, Özlem Güneysel 
Dr. Lütfi Kırdar Kartal EAH, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, İstanbul 
  

Giriş: Hava yastıkları trafik kazalarında yaralanmaların mortalitelerini azaltır. Her ne kadar 
etkinlikleri kanıtlanmış olsa da, hava yastığına bağlı yaralanmalar görülebilir. Bu yaralanmaların en 
sık görülenleri yüzeyel abrazyonlar, kontüzyonlar, laserasyonlar, kimyasal ve termal yanıklardır. 
Termal yanıklar 3 mekanizma ile gelişir; sıcak gaz ile temas, sıcak hava yastığı kesesi ile temas ve 
erimiş hava yastığı kesesi ile temas. 
 

Olgu: Kırk iki yaşında kadın hasta acil servisimize araç içi trafik kazası nedeniyle başvurdu. Hasta 
80 km/s hızla giden aracın sağ ön koltuğunda oturuyormuş. Araç refüje çarpmış ve araçtaki tüm 
hava yastıkları açılmış. Hasta hava yastığı ile temas anında sadece elinde yanma hissetmiş. Hasta 
geldiğinde tansiyon arteryel: 110/60 mmHg, nabız: 95, solunum sayısı: 16, O2Sat: %98 idi. 
Yapılan fizik muayenesinde; sol el 2. parmağın proksimal falanksının medialinden başlayıp, 3,4,5. 
proksimal falanksları ve dorsal yüzün tamamını kapsayan 1. derece ve yer yer 2. derece yanık 
lezyonu mevcuttu. Hastanın diğer sistem muayeneleri doğal olarak değerlendirildi. Uygun 
koşullarda yanık pansumanı yapılan hasta reçete ile poliklinik kontrolü önerilerek taburcu edildi. 
 

Sonuç: Hava yastığı yanıkları sıklıkla hafiftir, yüzeyeldir ve sadece semptomatik tedavi gerektirir. 
Genellikle; hospitalizasyon gerekmez, lezyonun yıkanması, sonrasında topikal - sistemik antibiyotik 

ve kortikosteroid uygulanması yeterlidir. Agresif debridman ve deri grefti gerektiren hava yastığı 
yanıkları nadirdir.  
Son yıllarda araç içinde sürücü koltuğu dışında diğer alanlarda da hava yastığı kullanımının artması, 
hava yastığı yanıklarına bağlı komplikasyon insidansını artırmıştır.  
Her ne kadar hava yastığı yanıkları sıklıkla hafif seyretse de; yanığın oluştuğu bölgeye bağlı olarak 
keratit ve irritan dermatit gibi daha ciddi kliniklerle başvurabileceği unutulmamalıdır. 
  

Anahtar Kelimeler: Hava yastığı, Trafik kazası, Yanık 
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[SB-A2] 

Senkop ile prezente olan hiatal herni 
  

Harun Aydın, Yunsur Çevik, Ali Ekber Karabulut, Murat Türkarslan 

Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Ankara 

  

Giriş: Baş dönmesi ve senkop acil servis başvuruları içinde önemli bir yer tutmaktadır. Altta yatan 
pek çok sebep bulunsa da çok nadiren sol atrial kompresyona neden olan durumlarda da hastalar 
acil servise senkop ile gelebilmektedir. Hiatal herni, gastrik bileşenlerin hiatustan toraks boşluğuna 
geçmesi olarak tariflenmektedir ve toraks organlarına bası ile değişik semptom ve bulgular 
görülebilmektedir. Baş dönmesi sonrası senkop geçiren, hiatal herni tanısı konulan hastayı 
sunuyoruz. 

Olgu: Yetmiş dokuz yaşında erkek hasta yürürken olan baş dönmesi ve göz kararması sonrası 
gelişen senkop şikayeti ile acil servise 112 tarafından getirildi.Bilinci açık, oryante ve koopere olan 
hastanın kan basıncı 70/40 mmHg, nabız 80/dakika, vücut ısısı 36,8 0C, oksijen satürasyonu %96 
olarak belirlendi. Elektrokardiyografisinde tespit edilen bir patoloji yoktu. Yapılan fiziksel 
muayenesinde kardiyak oskültasyonda duyulan mide bağırsak sesleri dışında diğer sistem 
muayeneleri normaldi. Hikayesinde hipertansiyon, koroner arter hastalığı, benign prostat 
hipertrofisi ve anemi bulunan hasta daha öncede baş dönmesi şikayetiyle farklı yerlerde muayene 
olmuş ve vertigo ilaçları kullanmaktaydı. Hastadan tam kan, biyokimya, kardiyak enzim ve kan gazı 
tetkikleri istenerek göğüs grafisi çekildi. Laboratuvar değerleri normal gelen hastanın göğüs 
röntgenogramında kalp gölgesinin arkasında mideye ait hava sıvı seviyesi (şekil 1) dışında başka 
patoloji tespit edilmedi. Ileri değerlendirme için toraks ve üst karın tomografisi çekilen hastada 

kalbin posteriorunda hiatal herni ile uyumlu mideye ait bileşenlerin olduğu görüldü (şekil 2). Altı 
saatlik acil servis takibi sırasında vital bulguları stabil seyreden, laboratuvar ve sistemik muayene 
bulgularında değişiklik olmayan hasta ilgili bölümlere yönlendirilerek taburcu edildi. 
Sonuç: Senkop ve vertigo sık rastlanan ve birçok nedenle görülebilen patolojilerdir. Literatürde 
nadiren de olsa özellikle yemek sonrası yada efor sonrası sol atrial basıya neden olarak 
hipotansiyon ve senkop ataklarına neden olabilen büyük hiatal herniler bildirilmiştir. Senkop ile 
kabul edilen hastalarda ayırıcı tanıda hiatal herni‟de düşünülmelidir. 
  

Anahtar Kelimeler: acil servis, hiatal herni, senkop 
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Resim-1 

 
Göğüs grafisinde kalp gölgesi ile süperpoze olan mide hava sıvı seviyesi 
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Resim-2 

 
Toraks tomografisinde kalp arkasında mideye ait bileşenler görülmektedir 
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[SB-A3] 

Ayak Bileği Travmasında Ultrasonik Tanı;Vaka Sunumu 
  

Feriyde Çalışkan Tür, Özge Duman Atilla, Ersin Aksay, Burcu Türe 

Tepecik EAH Acil Tıp Kliniği, İzmir 
  

Giriş: Ortopedik acillerde klasik yaklaşım kırığın röntgen ile saptanmasıdır. Ancak ultrason, kolay 
ve güvenilir bir tanı yöntemi olarak, ortopedik acillerde tanı ve tedavi amaçlı olarak hızla yerini 
almaktadır. Olgu sunumumuz buna bir örnektir. 
Olgu: 76 yaşında bayan hasta acil servisimize ayak burkulması sonrasında sağ ayak bileğinde iç ve 
dış tarafta ağrı ve yürüyememe nedeniyle getirildi. Ottowa ayak bileği kurallarınından üçü pozitif ve 
oldukça ödemli bir ayak bileği olan hastaya ayak bileği grafisi planlandı. X-Rray öncesinde iç ve dış 
malleol proximal 10 cm'e kadar, 5. metatars ve naviküler kemik ultrason ile tarandı. Tarama 
sırasında medial ve lateral malleol kırığı kolayca izlendi. Anterior bakıya rağmen posterior malleolde 

tesadüfi olarak izlenebildi ve kırık hattı tespit edildi. X-Ray ile trimalleoler kırık (Cotton kırığı) 
doğrulandı. 
Sonuç: Ayak bileği travmalarında ultrasonografi ile ayak bileği muayenesi, X-Ray ile tanıdan daha 
önce kırık tespiti için kullanılabilir. 
  

Anahtar Kelimeler: ayak bileği travması, ultrason, trimalleoler kırık 

 

 
Lateral malleol kırığı 

 
Kemik korteks bütünlüğü bozulmuş (yıldızlı alan) ve kırık hattı artefakt vermektedir (ince çizgi 
ok). Kırığın üstünde vasküler yapı görülmektedir (içi boş geniş ok) 
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Posterior malleol kırığı 

 
Kemik bütünlüğündeki bozulma kırık hattında artefakt olarak görülmektedir (yıldızlı 
aklanlar). Krık segment net olarak izlenmektedir (içi boş yıldız) 
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[SB-A4] 

Penetran Boyun Yaralanmalarına Acil Serviste Yaklaşım 
  

Mustafa Boz, Volkan Arslan, Bülent Erbil, Mehmet Ali Karaca 

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Ankara 

  

Giriş: Penetran boyun yaralanmalarına ait veriler az olmakla birlikte kentsel bölgelerde yaşayan 21-

30 yaş grubu erkeklerde acilde daha sık karşılaştığımız sakatlık ve öldürücü yaralanmalara sebep 
olan travmalardır. Öldürücü yaralanmalar daha ziyade boyun bölgesindeki ana vasküler yapılardaki 
hasarla gerçekleşir. 
Olgu: 32 yaşında erkek hasta yaklaşık 30 dakika önce delici-kesici alet ile (sallama/pala) boyun 

bölgesine darbe aldığı öğrenildi. Travma değerlendirilmesi ve stabilizasyonu yapılan hastanın fizik 
muayenesinde oksipital bölgeden başlayıp bilateral omuz düzeyine kadar uzanan, servikal vertebra 
üzerinden ayrılmış flep tarzında açık yara görüldü. Boynun stabilizasyonu sağlamak ve eksternal 
kompresyon yapabilmek için kesi yoğun spanç ve ped ile kapatılıp servikal collor yerleştirildi. 
Hastanın taşikardik ve hipotansif olması nedeni ile 3 ünite eritrosit süspansiyonu verildi. Beyin-

Boyun BT anjiosunda C2-C3 spinöz proses fraktürü tespit edilen hastanın boyun kesisinin karotis 
arterlerin 1,5 cm yakınına kadar ilerlediği görüldü. Hasta Kulak Burun Boğaz bölümü tarafından acil 
cerrehiye alındı ve bir hafta sonra taburcu edildi.  

Sonuç: Künt veya penetran boyun yaralanmasının yönetimi zordur. En iyi yaklaşımın ne olduğuna 
dair yayınlar yetersizdir. Gecikmiş tanı morbidite ve mortaliteyi artırır. Her yaralanma 
mekanizmasının kendine has özellikleri vardır. Görünüşü küçük olan yaralanmalar hızla yaşamı 
tehdit edebilir. Acil serviste tanı çalışmalarından önce kesin hava yolu sağlanmalıdır. Platismayı 
geçen olgularda erken entübasyon önerilmektedir. Ciddi yaralanma mekanizması olan hastalarda 
vasküler yaralanma veya hava yolu bası belirtileri olmasa da dikkatli olunmalıdır. Doğrudan bası ile 
aktif kanama kontrol altına alınır. Kontrol altına alınamazsa parmakla veya gazlı bezle ile veya foley 
sonda serum fizyolojikle şişirilerek bası uygulanır. Büyük venöz yaralanmalarda hava embolisini 

önlemek için trendelenburg pozisyonuna getirilmelidir. Hasta acil servise ulaştığında veya 
ulaşmadan hemen önce arrest olduysa acil torakotomi yapılmalıdır. İlk görüntüleme mediastende 
pnömotoraks, hemotoraks veya hava varlığını değerlendirmek için akciğer grafisi olmalıdır. Stabil 
hastalarda doğrudan BT uygun seçenek olabilir. Servikal collar hem boynun stabilizasyonu hem de 
tampon vazifesi görmesi nedeniyle hayat kurtarıcı öneme sahiptir. 
  

Anahtar Kelimeler: Boyun, Collar, Penetran, Servikal, Yaralanma 
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Boyun yaralanma 
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boyun yaralanma 2 
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[SB-A5] 

Acil serviste aspirasyon pnömonisi tanısı alan hastaların sosyodemografik, 
klinik özellikleri ve tedavi modaliteleri 
  

Engin Çetinkaya1, Nalan Metin Aksu1, Meltem Akkaş1, Mehmet Mahir Özmen1, Serhat Ünal2 
1Hacettepe Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı,Ankara 
2Hacettepe Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,Ankara 

  

Amaç:  
Gereç-Yöntem:  
Bulgular:  

Sonuç:  
Acil serviste aspirasyon pnömonisi tanısı alan hastaların sosyodemografik, klinik özellikleri ve tedavi 
modaliteleri. 

Günümüzde yaşlı ve bakıma muhtaç populasyondaki artış, aspirasyon pnömonisi (AP) nedeni ile 
acil servise başvuru oranını arttırmaktadır. Bu çalışmada acil serviste AP tanısı alarak antibiyotik 

tedavisi uygulanan hastalar retrospektif olarak incelendi. 1 Ocak 2008-30 Eylül 2012 tarihleri 
arasında acil servise başvuran 115 hastanın sosyodemografik ve klinik özellikleri ile tedavi 
modaliteleri kaydedildi. Hastaların %57 (n:66) si erkek ve yaş ortalaması 67 olarak bulundu. Genel 
durum bozukluğu %44,3 ile en sık başvuru şikayeti idi. Hastaların %47‟ sinde eşlik eden en az bir 
nörolojik hastalık vardı. Hastaların %74,8‟ inin başvuru öncesinde oral yoldan beslendiği saptandı. 
CURB-65 kriterlerine göre 3 puan alan hasta oranı %37,4; pnömoni şiddet indeks (PSI) skoru 
açısından incelendiğinde ise evre 5 hasta grubu oranı %63,5 idi. Kültür üremelerinde en sık 
saptanan mikroorganizma %28 ile Pseudomonas aeruginosa iken en sık tercih edilen 
antibiyotiklerin moksifloksasin (%20) ve ampisilin sulbaktam+klaritromisin (%20) olduğu görüldü. 
Acil serviste kalış süresi 13,3 (1-97) gün iken; hastanede yatış süresi 17,1 (1-97) gün idi. 
Hastaların %51,3‟ ünün eksitus olduğu; CURB-65 ve PSI skoru ile mortalite arasında anlamlı ilişki 
olduğu saptandı. Ancak üreyen mikroorganizma ve antibiyotik direnci ile mortalite arasında 
istatistiksel fark bulunmadı.Bu çalışma ile aspirasyon pnömonisinin yaş, etken mikroorganizma ve 
tedavide kullanılan antibiyotikten bağımsız olarak yüksek mortalite oranına sahip bir hastalık 
olduğu tespit edildi. 
  

Anahtar Kelimeler: Aspirasyon pnömonisi, antibiyoterapi, mortalite, acil servis 
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[SB-A6] 

Assessing the Therapeutic efficacy of augmentative plate fixation in femur bone 

nonunion subsequent to intramedullary nailing 
  

Yashar Hashemi Aghdam1, Amin Moradi2, Mahmoud Beheshti3, Fatemeh Karimi2, Sanaz Rahimi3 
1Young Researchers and Elite Club, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran 
2Department of orthopedic surgery, Shohada Trauma center, Faculty of Medicine, Tabriz University 

of Medical Sciences. 
3Medical faculty, IAUT, Tabriz branch, Iran 

  

Introduction: Femur is the tallest and one of the firmest bones of the body that is damaged in high 

energy traumas. Gold standard method for treatment of sub-trochanteric and shaft fractures of 

femur is interlocking Intra Medullary nailing Rod (IMR). New method for reinforcement of stability 

of these fractures is augmentative plate fixation in addition to IMR. In this study, we aimed to 

evaluate the results of treatment with this new method in femur bone nonunion. 

Material-Methods: In a case series study, we studied 28 females and 17 males with age distribution 

of 19-76 years of old referring to Shohada Hospital of Tabriz that were treated by IMR due to femur 

fracture and were diagnosed as nonunion fracture. Statistical analysis was performed by SPSS 

software package version 16.0 for windows. P value less than 0.05 was statistically considered 

significant in this study. 

Results: There were union signs in 41 patients (91.1%) in radiologic findings after 6 months follow 

up, who were referred with femur fracture non-union that were treated by IMR previously and went 

under augmentative plate fixation in addition to IMR Non-union was more prevalent in females, 

patients with previous history of disease, smokers and patients with oligotrophic type of non-union. 

Conclusion: Augmentative plate fixation can be used as appropriate treatment method in femur 

fractures non-union in patients treated by interlocking intramedullary nailing rod to avoid instability 

and rotation. It is advised due to short recovery time, faster weight bearing and no need for special 

instruments. 

  

Anahtar Kelimeler: Femur, Non-union, Fixation 
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[SB-B1] 

Akut Batını Taklid Eden Orak Hücreli Anemi Krizi 
  

Ahmet Baydın1, Hakan Tuncer1, Nil Güler2, Fatih Çalışkan1, Ebru Köroğlu2 
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Acil Tıp AD 
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Hematoloji AD 

  

Giriş: Dünyada en sık görülen hemoglobinopatilerden biri olan orak hücreli anemi, kronik hemolitik 
anemi ve vaso-okluzif ağrılı krizlerle karakterize bir hastalıktır. Bu hastalıkta tüm organlar iskemi 
açısından büyük bir risk altındadır. Organlardaki iskemiye bağlı olarak yaşamı tehdit eden 
komplikasyonlar (strok, pulmoner emboli, karaciğer yetmezliği…vb gibi) görülmektedir. Orak 
hücreli anemide görülen karın ağrısı da batın içindeki organların iskemisi sonucu ortaya çıkmakta 
ve ölümcül olabilmektedir.  
Orak hücre anemisinin merkezi Afrika olmasına karşın bu hastalığın Güney Amerika‟da, 
Karayipler‟de, Hindistan‟da, Ortadoğu‟da ve Türkiye‟de özellikle de Mersin, Adana ve Hatay 
civarında sık görüldüğü bildirilmektedir. Orak hücreli anemi Karadeniz bölgesinde görmeye pek 
alışkın olmadığımız bir hastalıktır. Bölgemizde okumaya ya da çalışmaya gelmiş bulunan 
Afrikalıların karın ağrısı yakınmasıyla acil servislere başvurması durumunda bu hastalığının öncelikli 
olarak düşünülmesi ile karın ağrısının ayrıcı tanısı kolayca yapılabilir. 
Olgu: Yirmi iki yaşında erkek hasta gece uykudan uyandıran şiddetli karın ağrısıyla acil servise 
getirildi. Hastayı sorguladığımızda romotoid artrit ve trepanomiasis nedeniyle takip altında 
olduğunu öğrendik. Hastanın vital bulguları sırasıyla; kan basıncı: 130/70 mmHg, nabız: 72/dakika, 
solunum sayısı: 22/dakika ve ateş: 36 oC idi. Bilinci açık olan fakat ajitasyonu bulunan hastanın ilk 
fizik muayenesinde batında hassasiyet ve defans vardı. Diğer sistem muayeneleri normaldi. Yapılan 
laboratuar incelemelerinde; lökosit: 16 bin/uL, hemoglobin: 9.8 g/dL, platelet: 263 bin/uL idi. 

Biyokimyasal incelemede glukoz: 114 mg/dL, AST: 60 U/L, total bilirubin: 4.2 mg/dL, direk 

bilirubin: 1 mg/dL bulunurken diğer parametreler normaldi. İdrar incelemesinde keton: 15 mg/dL, 
ürobilinojen: 4 mg/dL, bilirübin: 1 mg/dL, Myoglobin-eritrosithemoglobin: 80 Eritrosit/µL iken diğer 
parametreler normaldi. Arteriyel kan gazı, akciğer grafisi ve ayakta direk batın grafisi normal olarak 
değerlendirildi.  
Sonuç: Acil servise başvuru nedenlerinden biri olan karın ağrısı, gerek tanısı ve gerekse de tedavisi 
bakımından acil servis hekimlerini sıkıntıya sokan durumların başında gelmektedir. Karın ağrısı 
yakınması ile acil servise başvuran Afrikalı hastalar değerlendirilirken orak hücreli anemi 
hastalığının akla getirilmesi tanı koymayı kolaylaştıracaktır. 
  

Anahtar Kelimeler: akut batın, anemi, acil servis 
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[SB-B2] 

Karaciğer İçinde Hava 
  

Serdar Özdemir, Tuba Cimilli Öztürk, Halil Alışkan, Mehmet Barış Memiş, Bahaeddin Onur, Gökhan 
İşat, Hasan Demir, Özge Ecmel Onur 
Fatih Sultan Mehmet Eğitim Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İstanbul 
  

Giriş: Aerobilia olarak da isimlendirilen pnömobili safra kesesinde veya safra yollarında hava 
oluşumu olarak tanımlanır. Pnömobilinin birçok nedeni vardır. Bunlar arasında cerrahi olarak 

oluşturulmuş biliyoenterik fistüller, endoskopik retrograt kolanjiopankreatografide safra yollarına 
girilmesi, amfizamatöz kolesistit ve piyojenik kolanjit yer almaktadır. Pnömobili‟nin pnömosistis 
intestinalis olarak adlandırılan portal venöz sistemde gaz dallanmaları yapan daha ciddi 
patolojilerden ayrıcı tanısının yapılması gerekir.  
Olgu: 84 yaşında debil hasta yemek yedirilirken aniden morarma nefes alamama şikâyeti ile 
başvurdu. Hastanın özgeçmişinde Alzheimer Hastalığı ve metastatik meme karsinomu mevcuttu. 

Muayenede sol hemitoraksta yaygın ronküs mevcut, batın serbestti. Plevral efüzyon pnömoni 
ayrımı için çekilen toraks BT kesit alanına giren karaciğer parankimi içerisinde gaz imajı izlendi. 
Ayırıcı tanı için çekilen kontrastlı Batın BT‟de pnömobili tespit edildi. Hasta yakınlarından daha sonra 
alınan anamnezde hastanın geçirilmiş hepatikojejunostomisi olduğu öğrenilen hastanın diğer 
şikâyetlerine yönelik medikal tedavisi düzenlenerek taburcu edildi. 
Sonuç: Karaciğer parankim içinde izlenen havanın öncelikle bilier ve portal sistem ayrımı yapılmalı 
ve mortalitesi yüksek akut batın yapan patolojiler dışlanmalıdır. Kontrastlı Batın BT intrahepatik 
hava lokalizasyonunu belirlemede ve etiyolojide yer alan kritik hastalıkları dışlamada yüksek 
sensitivite ve spesifisiteye sahiptir. Pnömobiliada tipik olarak safra akışının hilusa doğru gazı 
itmesine bağlı olarak merkezi hilusta, karaciğer parankimine doğru uzanan, büyük kalibreli gaz 
imajı izlenir. Genellikle sol lob tutulur. Pnömosistis intestinaliste ise hilusdan kan akımına bağlı 
genellikle periferde, küçük kalibreli gaz imajı izlenir. Portal venöz sistemde gaz varlığının en sık 
sebebi mezenter iskemi olup mortalitesi % 75-95‟dir. Pnömobili safra yolları ile barsak arasında 
anormal bir geçişi veya gaz oluşturan bakterilerle enfeksiyonu sonucunda oluşur. Asemptomatik; 
geçirilmiş bilio-enterik cerrahi öyküsü olan hastalar, ERCP öyküsü olan hastalar, bilinen bilioenterik 
fistülü olan hastalar enfeksiyöz nedenler dışlandıktan sonra hastalar taburcu edilebilir. Bizim 

hastamızda hastanın kooperasyonunun kısıtlı olması sebebiyle akut batın patolojileri dışlandıktan 
sonra tedavisi düzenlenip taburcu edilmiştir. 
  

Anahtar Kelimeler: aerobilia, pnömobili, pnömosistis intestinalis 
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[SB-B3] 

Maske yüzün altındaki maskelenmiş tehlike: Bilateral periferik fasial paralizi 
  

Gülhan Coşkun, Fikret Bildik, Sezin Okdemir,  Ayşe Keçecioğlu 

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Ankara 

  

Giriş: Görülme sıklığı bir çok çalışmada 15-30/100.000 belirtilen akut periferik fasiyal paralizi (PFP) 

VII. kranial sinirin beyin sapındaki nükleusu veya daha periferik kısımlarında oluşan disfonksiyona 
bağlı meydana gelir. Alın ve alt yüz kaslarında tam veya kısmı felcine bağlı göz kapatmada güçlük, 
ağız köşesinin kayması gibi semptomlar gelişir ve genellikle tek taraflıdır. Akut tek taraflı PFP‟lerin 
büyük çoğunluğu herpes simpleks enfeksiyonu ile ilişkili olduğu düşünülen ve prognozu genellikle 
yüz güldürücü olan idiyopatik “Bells paralizi”dir.  
Bilateral PFP ise çok daha nadir görülen (1/1.000.000) bir durumdur. İlk başladığı tarafın karşı 
tarafında 30 gün içinde gelişir. Hastanın kliniğinde gözlerini kapayamaması ve yüz kasları felci 
nedeniyle maske yüze benzer görünüm oluşur. Etiyolojisinde Guillain-Barre Sendromu (GBS), Lyme 

hastalığı, sarkoidoz, amiloidoz, bakteriyel menenjit, Moebius sendromu, infeksiyöz mononükleozis, 
multipl skleroz, myastenia gravis, bilateral temporal kemik fraktürleri, maligniteler yer alırken, 
ancak küçük bir kısmı idiopatiktir.  
Olgu: 38 yaşında erkek hasta, bir gün öncesinde ağzında, 5-6 saattir de yüzünde olan uyuşma, göz 
kapaklarını kapatamama şikayetiyle 2 kez dış merkeze başvurmuş, PFP reçetesiyle taburcu edilmiş. 
Aynı gün acil servisimize başvuran hasta 4-5 gündür parmak uçlarında, ayaklarında uyuşmalar 
olduğunu belirtiyor. Ateş:36.9ºC, Nb:101/dakika, TA:120/90mmHg, SS:16/dakika, SaO2:%97 
bulundu. Yakın zamanda geçirilmiş kafa travması, viral enfeksiyon öyküsü ve bilinen bir hastalığı 
yoktu. GKS:15 (E4, M6, V5), pupiller izokorik (3mm/3mm), ışık refleksi +/+ idi. Hastada maske 
yüzü görünümü vardı. Lateralize defisiti yoktu. Serebellar testler becerikli, derin tendon refleksleri 
eşit ve normoaktifti. Patolojik refleks yoktu. Kranial BT‟sinde akut patoloji saptanmadı. GBS 
düşünülerek lomber ponksiyon yapıldı, hücre görülmedi. BOS proteini yüksek çıkan hasta nöroloji 
servisine yatırıldı. Kranial MRI‟da patoloji yoktu. EMG‟sinde bilateral fasiyal sinirin ağır derecede 
nöropatisi saptandı. Lyme hastalığı, sarkoidoz, infeksiyöz mononükleozis açısından da araştırılan 
hastada patoloji saptanmadı. Plazmaferez uygulandı. İki ay sonra aşil refleksi hipoaktifti ve fasiyal 
güçsüzlüğü devam ediyordu.  
Sonuç: Acil servis doktoru bilateral PFP olgularının altında potansiyel ölümcül ciddi nedenler 
olabileceğini göz önünde bulundurmalıdır. 
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Bilateral periferik fasiyal paraliziye bağlı göz kapakların kapatılamaması 

 
 

 

Bilateral periferik fasiyal paraliziye bağlı maske yüz görünümü 

 
 

 

 

 

 



 

9. Türkiye A il Tıp Ko gresi -6 Eki   Eskişehir    
 

1029 

 

[SB-B4] 

Olgu sunumu: Gebe travma hastasında acil ultrasonografik değerlendirmede 
ablasyo plasenta 
  

Volkan Arslan, Bülent Erbil, Mehmet Ali Karaca, Buğra İlhan, Eda Çakır, Mehmet Mahir Kunt 
HacettepeÜniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Ankara 

  

Giriş: Travma, gebelik süresince obstetrik olmayan ölüm sebepleri arasında ilk sırada yer 
almaktadır. Amerikan verilerine göre yılda 30.000‟inin üzerinde gebede (9/1000 doğum) motorlu 
taşıt kazası görülmektedir. Travmada annenin ve fetüsün sağlığını korumak önemlidir. 
 

Olgu: 34 yaşında, 38 haftalık gebe hasta, araç içi trafik kazası nedeni ile acil servise başvurdu. 
Kazanın düşük enerjili olduğu ve kafasını cama çarptığı öğrenildi. Fizik muayenede sağ frontal 2 cm 
çaplı cilt altı endurasyon tespit edildi. Tüm vital bulgular ve laboratuvar verileri normaldi. 
Genişletilmiş FAST (Extended Focused Assesment Sonography for Trauma) incelemesi normal 
olarak değerlendirildi. FAST‟e ek olarak yapılan fetal ultrasonografide fetal kardiyak atımın (FKA)var 
olduğu ve plasentada ayrılma ve hematom tespit edildi. Kadın hastalıkları ve doğum bölümü 
tarafından değerlendirilen hasta acil sezaryene alındı. Sezaryende ablasyo plasenta tespit edilen 
hastada sağlıklı bebek dünyaya getirildi.  
 

Sonuç: Gebelik travmalarında öncelik annenin sağlığını korumak olarak belirlenmiştir. Annenin 
birincil değerlendirmesi sonrasında, ikincil değerlendirmenin bir parçası olarak fetüsün durumu 
değerlendirilmelidir. Gebelik travmalarıklinikte sık karşılaşılan olgular değildir. Aniuliene R ve 
arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada 13 yıllık bir süreçte 27.715 gebe arasından 372 kişinin 
travmaya maruz kaldığı ve bunlardan 14 tanesi hayatını kaybettiği gösterilmiştir. Barré M ve 
arkadaşlarının yaptıkları retrospektif çalışmada 3 yıllık süreçte 95 hastadan sadece 3‟ünde bebek 
ölümü tespit edilmiş ve bunlardan sadece birinde ablasyo plasentatespit edilmiştir. Annenin stabil 
olduğu durumlarda bebeği en çok tehdit eden durum plasentanın ayrılmasıdır. Gebe travma 
hastaların da fetüsün ve plasentanın ultrasonografik incelenmesi FAST‟in devamında mutlaka 
yapılmalıdır. 
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gebe travmada ablasyo plasenta usg görüntüsü 
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[SB-B5] 

Acil Servise başvuran 65 yaş üstü travma hastaların demografik özellikleri 
  

Hasan Kara, Ayşegül Bayır, Ahmet Ak, Murat Akıncı, Necmettin Tüfekçi, Selim Değirmenci 
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD 

  

Amaç: Bu çalışmada travma sebebiyle acil servise başvuran 65 yaş ve üstü hastaların en sık 
başvuru nedenleri, hastaların demografik özellikleri, acil serviste yapılan müdahaleler ve klinik 
sonuçları incelendi 
Gereç-Yöntem: Bu çalışma Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı‟nda 2011-2013 

tarihleri arasında geriye dönük kayıt incelemesi şeklinde yapıldı. 65 ve üzeri yaş grubunda yer alan 
travma hastaları çalışmaya dahil edildi. Başvuru nedeni olan tanıların gruplandırılması yapıldı. 
Hastaların yaralanma mekanizması, vital değerleri, Glaskow Koma Skoru, yaralanma bölgesi, 
hastanede yatış sureleri, hastaların klinik sonlanımları veri toplama formuna kaydedildi. Böylece 65 
yaş ve üstündeki hastaların mortalite-morbidite açısından risk faktörleri analiz edildi. 
Bulgular: Çalışmaya 568 dahil edildi (314 kadın, 254 erkek). Bu hastaların yaş ortalaması 75.338 
idi. En sık travma nedeni düşme olarak tespit edildi. Travma sonrası vücutta en sık etkilenen 
bölgeler sırasıyla ekstremiteler, toraks ve kafa travmaları olarak tespit edildi 
Sonuç: 65 yaş üstü yaşlılarda travmaya bağlı hastaneye başvuruların en sık sebebi düşük enerjili 
düşmelerdir ve travmadan en sık etkilenen bölge ekstremitelerdir. Ekstremitelerden ise en sık 
femur kırığına rastlanır. Yaşlılarda travmayı özellikle düşmeyi azaltacak önlemlerin alınması 
morbidite ve mortaliteyi azaltmada en etkili yöntemdir. 
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[SB-B6] 

Düşme ve mekanik travmaya maruz kalarak acil servise başvuran kadın 
olguların retrospektif analizi 
  

Filiz Demir1, Cüneyt Ayrık2, Halis Dokgöz3, Seyran Bozkurt2, Sema Erden4, Ataman Köse2, Ayşegül 
Loğoğlu2, Evren Uygungül5 
1Niğde Devlet Hastanesi Acil Servis, Niğde 
2Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı, Mersin 
3Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Mersin 
4Mersin Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Mersin 
5Iğdır Devlet Hastanesi Acil Servis, Iğdır 
  

Amaç: Çalışmamız, düşme ve mekanik travma nedeniyle acil servise başvuran kadınlarda, mevcut 
yaralanmaların tıbbi boyutlarını ortaya koymak ve ayrıca kadına yönelik şiddeti ve sonuçlarını 
göstermek amacıyla yapılan tanımlayıcı bir çalışmadır. 
Gereç-Yöntem: Çalışmamıza Ocak 2009- Aralık 2011 tarihleri arasında 36 aylık dönemde 
hastanemiz acil servisine başvuran 187.502 erişkin hasta arasından düşme ve mekanik 
yaralanmaya maruz kalan 475 (%45,2) kadın olgu dahil edildi. Çalışma geriye yönelik olarak 
yapıldı. Verilerin istatistiksel analizinde SPSS (Statistical Package fort the Social Sciences) 11.5.1 
istatistik programı kullanıldı. p<0,05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. 
Bulgular: Çalışmaya dahil edilen olguların yaş ortalaması 36,8±16,2 yıl idi. Olay niteliğine göre yaş 
ortalamaları arasında anlamlı farklılık saptandı (p=0.001). Olguların 256‟sı (%53,6) 35 yaş ve 
altındaydı. En sık görülen olay niteliği düşme (%52.4) ve darp (%22.1) olup, sıklıkla etkilenen 
anatomik bölge baş-boyun (%18,7) ve yüz bölgesiydi (%18,3). Gebelik testi pozitif olan olgularda 
en sık travma türü düşmeydi. Darp edilenlerin %72,4‟ünün şiddeti uygulayanı gizlemeyi tercih ettiği 
görüldü. Düşme şekline baktığımızda, olguların büyük çoğunluğunun aynı seviyeden (%27,3) 
düştüğü saptanmıştır. Toplam 99 olguda kırık tespit edilmiştir. Kırık tespit edilen olgularda kırığın 
hayati fonksiyonlara etkisi %16,2 olguda hafif, %36,4 olguda orta, %47,5 olguda ağır olarak tespit 
edilmiştir. Olguların 379‟unda (%79,8) basit tıbbi müdahale uygulandığı, 83‟üne (%17,5) cerrahi 
müdahale yapıldığı ve 42‟sinde (%8,8) hayati tehlikenin mevcut olduğu saptanmıştır. 
Sonuç: Hastanemiz acil servisine 36 aylık süre içerisinde düşme ve mekanik travma nedeniyle 
başvuran hasta popülasyonu oranı %5,6 idi. Olguların çoğunun genç yaş grubunda, düşme ve darp 
nedeniyle olduğu, sıklıkla etkilenen anatomik bölgenin baş-boyun ve yüz bölgesi olduğu ve şiddeti 
uygulayanı gizlemeyi tercih ettiği gözlenmektedir. Genç yaş gruptaki kadınların diğer yaş gruplarına 
göre fazla olması, ev tipi kazalar ve temizlik, mutfak ve tarla işleri gibi işlerde çalışmaları, genç 
yaşta yapılan istenmeyen evlilikler ve gebelikler kadın travma olaylarının bu yaş grubunda daha 
fazla görülmesinin nedeni olabilir. 
  

Anahtar Kelimeler: adli, düşme, kadın, mekanik yaralanma 
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Grafik 1. Olguların aylara göre dağılımı 

 
 

 

Grafik 2. Gebelik testi çalışılan olguların sonuçları 
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Tablo 1. Olay niteliğinin dağılımı ve yaş ortalamaları 
Olay 

Niteliği Olay Niteliği Dağılımı Ort. ±SD Min Max 

Kesici-Delici Alet Yaralanması 19(%4) 34,42±13,305 17 70 

Kesici Alet Yaralanması 78(%16,4) 29,37±10,862 17 65 

Kesici-Ezici Alet Yaralanması 17(%3,6) 43,65±15,133 20 64 

Delici Alet Yaralanması 1(%0,2) - 20 20 

Darp 105(%22,1) 34,80±13,953 17 79 

AteĢli Silah Yaralanması 6(%1,3) 40,33±12,061 27 58 

DüĢme 249(%52,4) 39,80±17,917 17 91 

p=0.001 

Tablo 2. Darp edenin kimliği 
Darp Eden KiĢi n(%) 

Bilinmiyor 76(%72,4) 

EĢi 11(%10,5) 

Akraba 10(%9,5) 

Diğer 4(%3,8) 

Oğlu 3(%2,9) 

Kızı 1(%1,0) 

Toplam 105(%100) 
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[SB-C1] 

Uzun Süre Düşük Doz Salisilat Kullanımına Bağlı Gelişen Gut Atağı 
  

Ali Osman Yıldırım1, Yusuf Emrah Eyi2 
1Department of Emergency Medicine, GATA Haydarpaşa Training Hospital, Istanbul, Turkey 
2Dept.of Emergency Medicine, GMMA, Ankara, TURKEY; 

  

Giriş:  
Gut pürin metabolizması sonucunda oluşan ve ataklar halinde kendini gösteren metabolik bir 
hastalıktır. Tedavide genellikle kolşişin kullanılırken Travma, alkol kullanımı, soğuğa maruziyet, 
proteinden zengin diyet, cerrahi uygulamalar, diüretik tedavisi, radyoterapi ve düşük doz salisilat 
tedavisi gut atağını tetikleyebilir 
Olgu:  

80 yaşında, sol ayak parmak ağrısı ile acil servise başvuran erkek hastada, başvuru anında yapılan 
laboratuvar tetkiklerinde; Lökosit: 9.300 /μL (Normal değer 4.000-10.500 /μL), RBC: 5,63 M/UL 
(Normal değer: 4.7-6.00 M/UL), HGB: 13,6 g/dL (Normal değer: 13.5-18.0 g/dL), HCT: % 42,2 

(Normal değer: 42-52 %), PLT: 218 K/UL (Normal değer: 150-450 K/UL), Üre: 71 mg/dL (Normal 
değer: 15-44 mg/dL), Kreatinin: 1.99 mg/dL (Normal değer: 0.6-1.4 mg/dL), Na: 137 mmol/L 

(Normal değer: 135-145 mmol/L), K: 4.25 mmol/L (Normal değer: 3.5-5.5 mmol/L), Glukoz: 130 

mg/dL (Normal değer: 65-107 mg/dL), Ürik asit: 8.2 mg/dL (Normal değer: - mg/dL) olarak 

saptandı. Mevcut şikâyetleri ve fizik muayene özellikleri ile gut atağı düşünülen hastanın, alkol 
kullanmaması, diyetinde bir değişiklik olmaması, travma ve soğuk maruziyeti bulunmaması, ürik 
asit düzeyini etkileyecek bir diüretik kullanmaması nedeniyle gut atağının nedeni uzun süre 
kullanılan düşük doz salisilat tedavisi olarak değerlendirildi. Hastanın acil serviste hidrasyonu 
sağlandı. Hastanın salisilat tedavisi sonlandırılıp 75 mg/gün dozunda klapidogrel tedavisi başlandı. 
Hastadaki böbrek yetmezliği bulguları değerlendirilerek non-steroid antiinflamatuvar ilaç 
başlanmadı. Kortikosteroid tedavisi planlanan hasta önerilerle taburcu edildi. 3 aylık kontrollerinde, 

gut atağı saptanmadı. 
Sonuç:  
Salisilatlar ürik asidin tübüler sekresyonunu inhibe ederler ve ürük asit retansiyonuna neden 
olurlar. Yükselen ürik asit nedeni ile atakların sıklığı artarken, ataklarda kullanıldıklarında atağın 
kötüleşmesine sebep olurlar. Düşük dozda uzun süre kullanılan salisilatlar da ürik asit seviyelerinin 
kronik olarak yükselmesine bağlı olarak gut atağına neden olabilirler Acil servise gut atağı ile gelen 
hastaların tıbbi özgeçmişleri dikkatlice sorgulanmalı, atağa neden olabilecek ilaçların kullanımı 
sonlandırılmalıdır. Hastaların atak tedavisinde böbrek fonksiyonları dikkate alınarak planlama 
yapılmalı, hastalar atakları provoke edecek faktörlere karşı bilgilendirilmelidirler 
  

Anahtar Kelimeler: Gut atağı, Anamnez, Salisilatlar 
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[SB-C2] 

Scorzonera Hispanica (Yemlik Otu) Yenilmesine Bağlı Gelişen Toksik Hepatit- 
Olgu Sunumu 
  

Tuba Şafak, Yunsur Çevik, Emine Akıncı, Ali Ekber Karabulut 

Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Ankara 

  

Giriş: Yemlik otu, Latince ismiyle Scorzonera Hispanica, Orta Anadolu‟da yetişen İskorçina 
familyasından şifalı bir bitkidir (şekil1). Türkiye‟de orta ve doğu kesimlerde bahar aylarında bahçe 
ve çayırlarda kendiliğinden üreyen bir yabani bitkidir. Yaprakları ve kökü taze olarak çiğ ya da 
pişmiş tüketilmektedir. Bu bitki ailesi içerdiği çeşitli fenolik asit bileşikleri nedeniyle ateroskleroz, 
hipertansiyon, romatizmal hastalıklar, diabetes mellitus gibi birçok hastalıkta tedavi amacıyla da 
kullanılmaktadır. Yemlik otu yenilmesine bağlı akut hepatit gelişen bir olguyu sunuyoruz 

 

Olgu: Altmışsekiz yaşında kadın hasta, acil servise karın ağrısı, bulantı, kusma şikayetleri ile 
başvurdu. Bilinen diabetes mellitus ve geçirilmiş kolesistektomi dışında ek hastalığı bulunmayan 
hastanın fizik bakısında sağ üst kadran hassasiyeti mevcuttu. Diğer sistem muayeneleri normaldi. 
Laboratuar tetkiklerinde karaciğer enzimleri ve bilirubin değerlerinde anlamlı yükseklik saptandı 
(tablo1). Ultrasonografik değerlendirmede karaciğer parankimi, portal ve hepatik venöz sistemler 
ile birlikte intrahepatik ve ekstrahepatik safra yolları normal olarak değerlendirildi. Anamnez 
derinleştirildiğinde hastanın son bir hafta içinde yemlik otu yeme öyküsü öğrenildi. Akut toksik 
hepatit ön tanısı ile hastaneye yatış yapıldı. Dört günlük medikal ve destek tedaviyle klinik olarak 
ve laboratuar parametreleri açısından düzelen hasta şifa ile taburcu edildi. 
 

Sonuç: Fenolik asit bileşiklerinin güçlü antioksidan, antibakteryel, antiromatizmal özellikleri ile 
sağladığı fayda yanında karaciğer yetmezliği, kontakt dermatit, hemolitik anemi, östrojenle ilişkili 
çeşitli hastalık tabloları yapabileceği de bilinmektedir. Karaciğer fonksiyonlarında bozulma saptanan 
hastalarda yemlik otu yeme hikayesi de varsa diğer nedenler dışlandıktan sonra bu bitkiye bağlı 
toksik hepatit gelişmiş olabileceği de unutulmamalıdır. 
  

Anahtar Kelimeler: Acil servis, Scorzonera hispanica, Toksik hepatit, Yemlik otu 

 

 
resim-1 

 
Yemlik otu (Scorzonera hispanica) 
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Tablo-1 

Parametre BaĢvuru anında Taburcu olurken Referans 

WBC 7.3 6.5 N(4.3-10,3) 

AST 676 95 N(<35) 

ALT 437 37 N(<35) 

Total bilurubin 1,79 0,75 N(0,3-1,2) 

Direkt Bilurubin 1,05 0,19 N(<0,2) 

ALP 283 219 
 

GGT 381 223 
 

PT 12,8 11,8 N(10-14) 

INR 1,12 1,03 N(0,83-1,2) 

aPTT 23,6 27,2 N(25,1-34,7) 

HBs Ag 0,10 negatif 
  

Anti HBs 5,0 negatif 
  

Anti HCV 0,056 negatif 
  

Anti HIV Nonreaktif 
  

HIV Ab 0,242 
  

HIV Ag 0,423 
  

Hastanın başvuru anındaki ve taburculuk dönemindeki laboratuar sonuçları 
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[SB-C3] 

Ülkemizde havadan hasta nakliyesi hizmetleri ve acil hekimlerinin havadan 

hasta nakliyesinde dikkat etmesi gereken hususlar 
  

Yahya Ayhan Acar1, Erdem Çevik2, Ethem Düzok3, Gürkan Özel3, Orhan Çınar4 
1Etimesgut Asker Hastanesi, Ambulans Uçak ve Acil Servis, Ankara 
2Van Asker Hastanesi, Acil Servis, Van 
3THK Gökçen Havacılık İktisadi İşletmesi, Ankara 
4Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Ankara 

  

Amaç: Havadan hasta nakliyesi (HHN) hizmetleri dünyada ve Türkiye‟de sivil ve askeri alanlarda 
her geçen gün gelişmekte ve faydaları gösterilmektedir. (Brown, Stassen et al. 2010; Bastian, 
Brown et al. 2013) Havadan hasta nakliyesi hizmetleri uygun olgularda hayat kurtarıcı olabilirken; 
gereksiz ve uygun olmayan kullanımlar maddi kayıplara, hasta ve personel açısından hayati 
tehlikeye varan sonuçlara neden olabilmektedir. (Delgado, Staudenmayer et al. 2013) Bu sunumun 
amacı, havadan hasta nakli hizmetlerinin ülkemizdeki mevcut durumu özetlemek ve bu konuda acil 
hekiminin dikkat etmesi gerekenler hakkında güncel mevzut/literatür ışığında bilgilendirme 
yapmaktır. 
Gereç-Yöntem: İnternet üzerinden yapılan tarama, Sağlık Bakanlığı mevzuatının incelenmesi, HHN 
hizmeti veren kuruluş temsilcileri ile görüşmeler ve mevcut kayıtlar ile verilere ulaşılmıştır. 
Bulgular: Ülkemizde HHN hizmetleri askeri alanda 2 adet CN-235 uçağı ile; sivil alanda ise 4 adet 
uçak ve 17 adet helikopteri ile verilmektedir. Sivil HHN hizmetleri Sağlık Bakanlığı tarafından özel 
sektörden hizmet alımı şeklinde verilmekte ve yıllık hasta sayıları (2008: 64, 2009: 366, 2010: 

529, 2011: 1475) gittikçe artmaktadır. Koordinasyon görevi “Hava Ambulans Operasyon Merkezi” 
tarafından ilgili mevzuata göre yürütülmektedir. (Şekil-1) Hava araçları 15 farklı ilde konuşludur ve 
ülkemizde toplam 18 adet onaylı pist (heliport) vardır. Helikopterle gün doğumu-gün batımı 
arasında sadece gündüz hizmet vermektedir. Kara ambulansı ile ulaşılamayacak veya hastaya 
ulaşma süresi 30 dakikayı aşan durumlarda helikopter, toplam mesafenin 200 km‟yi aştığı 
durumlarda ise uçak görevlendirilir. (SağlıkBakanlığı 2010) En sık kalp-damar hastalıkları (%26) ve 
travma (%16) olgularına hizmet verilmekte olup; müdahale edilmemiş pnömotoraks, hava 
muhalafeti, dekontaminasyonu yapılmamış kimyasal/radyoaktif kirlilik ve şiddete başvurabilecek 
psikiyatrik hastalar gibi durumlar HHN hizmeti için kontrendikasyon oluşturmaktadır.  
Sonuç: En ücra köşeye en iyi sağlık hizmeti götürmek parolasıyla verilen HHN hizmetleri için genel 
kabul görmüş standartlar mevcuttur. (AustralianRoyalFlyingDoctorService 2013) Bu bilgiler 
ışığında, acil hekimlerinin, ülkemizde yurt içi ve yurt dışında icra edilen havadan hasta nakliyesi 
hizmetleri ile ilgili bilgilerinin güncellenmesi gerektiği değerlendirilmiştir. 
  

Anahtar Kelimeler: Havadan hasta nakliyesi, ambulans uçak, ambulans helikopter 
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Şekil-1 

 
TC Sağlık Bakanlığı 2010 yılı, Ambulans Hava Aracı İşletmesine Dair Esaslar başlıklı 
yazısına göre havadan hasta nakliyesi işlemleri akış şeması. 
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[SB-C4] 

Abdominal Travmalı Hastaların Değerlendirmesinde Biyokimyasal 
Parametrelerin Rolünün Retrospektif Vaka Serisinde İncelenmesi 
  

Ekrem Musalar1, Murat Ersel2, Funda Karbek Akarca2, Özge Can2, Elif Dilek Çakal2, Güçlü Selahattin 
Kıyan2 
1Mardin Devlet Hastanesi Acil Servis, Mardin 
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı, İzmir 
  

Amaç: Çalışmanın birinci amacı; çoklu travmalı hastalarda batın içi yaralanmaların tanı ve takibinde 
biyokimyasal parametrelerin katkısının araştırılmasıdır. Çalışmanın ikinci amacı intraabdominal 
yaralanmayı tanımada vital bulguları, fizik muayene, glaskow koma skalası, sok indeksinin 
katkısının araştırılmasıdır 
Yöntem: Geriye yönelik kesitsel analitik nitelikte çalışmamızda 01.01.2009-31.12.2011 tarihleri 

arasında başvuran abdominal travmalı on sekiz yaş üstü hastalar incelendi. Çalışmaya alınan 2604 

dosya taranın veri toplama forumları dolduruldu. Gruplar arası karşılaştırmalarda değişkenler için 
ki-kare, logistic regression sayısal değişkenlerden normal dağılım gösterenlerde t-testi; normal 

dağılıma uymayan sayısal değişkenlerin dağılımında ise Mann-Whitney testi kullanılmıştır. Sayısal 
veriler roc eğrisi ile değerlendirilmiştir. 
Bulgular: Batın içi yaralanma ile, SKB (OR: 7,04), nabız sayısı (OR: 3,89), şok indeksi (OR:3,84) 
GKS 14 ve altı olması (OR: 8,41), travmatik toraks muayene bulgularının (OR: 2,16), travmatik 
batın muayene bulgusu ve batın muayenesinin değerlendirilememesi (OR: 3,07), hemoglobin 
değerin 9,99 g/dl ve altında olması (OR: 3,23), hematokrik değerinin % 29,99 ve altında olması 
(OR: 3,57), lökosit sayısının 10000 10ᶟx mmᶟ ve üzerinde olması (OR: 5,29),serum CK değerinin 

855 U/L ve üzerinde olması (OR:3,72),serum ALT değerinin 100 IU/L ve üzerinde olması 
(OR:34,45),serum AST değerinin 80 IU/L ve üzerinde olması (OR:17,33),serum amilaz değerinin 
101 U/L ve üzerinde olması (OR:4,42), serum lipaz değerinin 61 U/L ve üzerinde olması 
(OR:10,44), serum kreatinin düzeyinin 1.1 mg/dl ve üstü olması (OR:3,07), idrar eritrosit sayısı 6 
ve üzerinde olması (OR:13,56), USG‟de batın içi sıvı ve/veya solid organ yaralanması tespit 
edilmesi (OR:98,35), toraks travması olması (OR:21,23), pelvis fraktürü olması (OR:2,12) arasında 
istatistiksel anlamlı ilişki tespit edilmiştir 
Sonuç: Bizim çalışmamızın sonuçları literatürdeki çalışmalar ile benzer bulunmakla beraber 
çalışmamızın retrospektif dizaynda olması ve hasta sonlanımlarının altın standart olan batın BT 
yerine klinik son tanı ile verilmesi kısıtlılıklarımızdı. Batın içi yaralanma için riskinin artığını tespit 
ettiğimiz bağımlı değişkenlerin prospektif ve acil sonlanım kararlarının altın standart batın BT ile 
verildiği çalışmalar ile risk artışının sınanmasına gerek duyulmaktadır 
  

Anahtar Kelimeler: Abdomen travması, biyokimyasal parametreler, görüntüleme yöntemi 
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Bulgular 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. Türkiye A il Tıp Ko gresi -6 Eki   Eskişehir    
 

1042 

 

[SB-C5] 

Siyanür zehirlenmesi; bir öz kıyım vakası 
  

Feriyde Çalışkan Tür1, Ersin Aksay1, Turgay Yılmaz Kılıç1, Aycan Akcan1, Rana Toktaş1, Işıl Köse2 
1İzmir Tepecik EAH, Acil Tıp Kliniği 
2İzmir Tepecik EAH, Anestezi ve Reanimasyon Kliniği 
  

Giriş: Siyanür, genellikle altın madeni işlemek amacıyla sanayide ve kuyumculukta şehirlerde 
kullanılan oldukça hızlı etkili bir zehirdir. Olgumuz, öz kıyım girişimi için siyanürü kendi kuyumcu 
dükkanından almış ve erken olarak acil servise getirilmesine rağmen geç olarak antidot 
uygulanabilmiş bir acildir. 
Olgu: 24 yaşında erkek hasta, aile içi şiddet sonrası öz kıyım nedeniyle saat 21.30'da 3. basamak 
hastanemiz acil servisine getirildi. Kendi kuyumcu dükkanında bulunan siyanür tozundan 
bilinmeyen miktarda almış olduğu ve henüz bilinçsiz halde evde bulunduğu hikayesi alındı. Aldığı 
düşünülen ilaç toz halde, naftalin kapsüllerine benzer formatta (tanesi 50 gr) ve acı badem 
kokusundaydı. Hastanın bilinci kapalı, GCS:E1M1V3, tansiyon arteriali 107/78, nabız:120, solunum 
takipneik, ateş 36.5, Pulse O2 %96 idi. Cilt terli, yüz ve üst gövde belirgin hiperemik idi. Hasta hızlı 
seri entübasyonla endotrakeal entübe edildi. İlk kan gazında ph=7.30, PCO2=17.8 mmHg, PO2= 
160 mmHg, O2 satürasyonu %98.7, BE=-14.7mmol/lt, HCO3=8.6mmol/lt, methemoglobin=0.3, 

laktat 3.8 mmol/Lt ölçüldü. Rutin biyokimya ve hemogram, kan gazı analizi takibi, akciğer grafisi ve 
beyin tomografisi planlandı. Hastada, acil servise girişinden itibaren dakikalar içinde hipotansiyon 
ve derinleşen metabolik asidoz gelişti. Noradrenalin, sıvı desteği, kobalamin enjeksiyonu, mekanik 

ventilasyon ile destek tedavileri sürdürüldü. Orijinal siyanür kitine, çeşitli aramalardan sonra, 112 
aracılığıyla 2.5 saatlik yoldan getirilebildi. Vakanın acil servise girişinin 3. saatinde (saat 01.15) 
antidot kiti verilebildi ve yoğun bakıma stabil bulgularla yatırıldı. 
Sonuç: Siyanür zehirlenmeleri acil servise, sadece sanayi bölgesinden iş kazası olarak değil, evden 
özkıyım sebebiyle ciddi zehirlenme şeklinde getirilebilmektedir. Acil tıp hekiminin gerçek siyanür 
antidotunu nereden ve nasıl temin edeceğini bilmesi, gerekli organizasyonu vakit geçirmeden 
sağlaması ve doğru endikasyonla uygulaması hayat kurtarıcı olabilmektedir. 
  

Anahtar Kelimeler: siyanür, zehirlenme, cyanokit, antidot 
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Resim 1 

 
siyanür antidot kitini verdikten sonra 20. dakikada hastanın gaitası; kansız ve yeşil jöle 
kıvamında 
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Resim 2 

 
Hastanın idrarı siyanür kiti verildikten sonra kan rengindeydi. 
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[SB-C6] 

Fibromyalji Hastalarının Acil Servis Başvuruları 
  

Sadiye Yolcu1, Özlem Balbaloğlu2, Nesrin Gökben Beceren3 
1Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD, Yozgat 
2Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon AD, Yozgat 
3Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD, Isparta 

  

Amaç: Bu çalışmada fibromyalji hastalarının sosyodemografik verileri eşliğinde acil servis başvuru 
sıklıklarını araştırmayı amaçladık.  
Gereç-Yöntem: Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon polikliniğine başvuran 137 fibromyalji hastası ve 
fibromyaljisi olmayan 133 kişi çalışmaya dahil edildi. Çalışmaya alınan kişilerden sosyodemografik 
özelliklerini ve acil servis başvurularını belirlemek için oluşturulan anket formunu doldurmaları 
istendi.  

Bulgular: Son acil servis başvuru şikayetleri, son acil servis başvuru zamanları ve son acil servis 
başvurusundan duyulan memnuniyet gruplar arasında anlamlı derecede farklı idi. Fakat son acil 
servis başvurusundaki sonuçlanma şekli açısından belirgin bir fark bulunmadı. Fibromyalji grubunda 
çalışıp çalışmama ile acil servis memnuniyeti arasında negatif bir korelasyon var idi. Evde yaşayan 
kişi sayısı, ayaktan hasta poliklinik başvuru sıklığı, son acil servis başvurusundaki sonuçlanma şekli 
ile acil servis başvuru sıklığı arasında pozitif korelasyon tespit edildi. Acil servis başvuru sıklığı ve 
ayaktan hasta poliklinik başvuru sıklığı pozitif olarak korele idi. Acil servis başvuru sıklığı ve son acil 
servis başvuru zamanı arasında benzer şekilde pozitif bir korelasyon bulundu. Son acil servis 
başvurusundaki sonuçlanma şekli ile son acil servis başvurusundaki memnuniyet arasında pozitif 

korelasyon tespit edildi.  

Sonuç: Fibromyalji hastalarının semptomlarının ve sosyodemografik özelliklerinin dikkatli ve 
ayrıntılı değerlendirilmesi ve uygun tedavilerinin verilmesi, bu hastaların acil servis başvurularının 
sıklığını azaltabilir ve memnuniyetlerini artırabilir 
  

Anahtar Kelimeler: Fibromyalji, Acil servis, Sosyodemografik özellik 
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[SB-D1] 

Herediter Anjioödem: İlk Atağı Akut Batın Tablosunda Olan Olgu Sunumu 
  

Burak Bekgöz1, İsa Kılıçaslan1, Fikret Bildik1, Ayşe Gülden Bekgöz2 
1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Ankara 
2Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim 
Dalı, Ankara 

  

Giriş: Herediter anjioödem (HEA), C1 esteraz inhibitör (C1-INH) yetmezliği sonucu nadir görülen bir 
hastalıktır. HEA, etnik köken ya da ülke ayırımı yapılmaksızın 1/10000- 1/50000 oranında görülür. 
HEA atakları; yüz, ekstremite, genital organlar, larenks-farenks ve gastrointestinal sistemin 

subkutanöz ya da submukozal dokuların ödemi ile seyreder. Tedavi edilmediği takdirde üst hava 
yolu ödemi nedeniyle ölüm riski %30‟dur. Bu olgu sunumunda acil servise akut batın tablosunda 
başvurup, HEA tanısı konulan bir hasta sunulmaktadır. 
Olgu: Yirmialtı yaşında bayan hasta, acil servise 1 haftadır olan, keskin vasıflı, sağ alt kadran ağrısı 
ve bulantı şikayeti ile başvurdu. Hastanın öz geçmişinde 3 yıl önce apendektomi olduğu ve 2 yıldır 
Ailesel Akdeniz Ateşi nedeniyle kolşisin tedavisi aldığı öğrenildi. Soygeçmişinde özellik yoktu. 
Hastanın vital bulguları stabil saptandı. Muayenesinde sağ alt kadranda belirgin hassasiyet ve 
rebound mevcuttu. Laboratuvar tetkiklerinde patoloji saptanmadı. Yapılan abdominal 
ultrasonografisinde bağırsak ansları arasında serbest sıvı saptandı. Ağrısı ve muayene bulguları 
artan hastaya bağırsak perforasyonu ön tanısı ile intravenöz ve oral opaklı batın tomografisi (BT) 
çekildi. Abdominal BT değerlendirilmesinde batında serbest sıvı haricinde patoloji saptanmadı (Şekil 
1 ve 2). Genel cerrahi, kadın doğum ve dahiliye konsültasyonu yapıldı. Akut patoloji saptanamayan 
hasta, karın ağrısı etiyolojisi araştırılmak üzere genel dahiliye servisine yatırıldı. Burada yapılan 
tetkiklerinde C4 düzeyi 14.9 mg/dL (16-38) saptanan hastada HEA‟dan şüphelenildi ve C1-INH 

düzeylerine bakıldı. C1-INH düzeyi normal gelen hastanın C1-INH aktivitesinin %60 (70-130) 

seviyesinde düşük olduğu saptanarak HEA Tip-2 tanısı konuldu ve C1-INH konsantrasyonu 

başlandı. Tedavi sonucu karın ağrısı ve muayene bulguları düzelen hasta taburcu edildi.  
Sonuç: HEA, genelde sadece hayatı tehdit eden larinks ödemi gibi komplikasyonlarıyla bilinse de 
hastalar barsak duvarı ödemi sonucu karın ağrısı ve ileus, beyin ödemi sonucu nöbet, non-

kardiyojenik akciğer ödemi gibi çok değişik klinik tablolarla acil servislere başvurabileceği akılda 
tutulmalıdır. Acil tedavi edilmediği takdirde larenks ödemi gibi ölümcül komplikasyonlar 
gelişebileceğinden dolayı, C1-İNH hastanelerde bulundurulması gereken hayati önemi olan 
ilaçlardan birisidir. 
  

Anahtar Kelimeler: C1 esteraz inhibitör eksikliği, Herediter anjioödem, Karın ağrısı 
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Şekil 1 

 
Batında minimal serbest sıvı 
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Şekil 2 

 
Batında minimal serbest sıvı 
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[SB-D2] 

Nadir Görülen Plöretik Göğüs Ağrısı Nedeni: Dalak Enfarktı 
  

Okan Günaydın, Ayfer Keleş, Atacan Güleryüz 

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD. 
  

Giriş: Dalak enfarktı akut batının nadir görülen bir nedenidir. Bu durum genellikle 
hiperkoagülabilite, hemoglobinopati, sistemik lupus eritematozus, hematolojik bozukluklar, atriyal 
fibrilasyon ve endokardit sırasındaki kardiyak tromboemboli gibi sistemik hastalıklar ile ilişkilidir. En 
sık başlangıç semptomu sol üst kadran ağrısıdır. Ek olarak ateş ve anemi olabilir. Laboratuvar 
tetkiklerinde lökositoz ve trombositoz görülebilir. Burada acil servise sol yan ağrısı şikayetiyle 
başvuran, daha önce pulmoner tromboemboli tanısı olan ve hiperkoagülabilite açısından araştırılan 
bir bayan hasta sunulmuştur.  
Olgu: Bir yıl önce geçirilmiş pulmoner tromboembolizm hikayesi olan ve bu nedenle warfarin 
kullanan 29 yaşında bayan hasta, sol alt tarafta plörotik vasıflı göğüs ağrısı şikayeti ile acil servise 
başvurdu. Hastanın vital bulguları normal sınırlarda olup, patolojik akciğer dinleme bulgusu ve batın 
muayene bulgusuna rastlanmadı. Sol hemitoraksta cilt döküntüsü veya travma izi yoktu. Yapılan 
kan tetkiklerinde INR değeri 1,6 olup inefektif düzeyde saptanan hastaya pulmoner 
tromboembolizm şüphesiyle çekilen toraks BT anjiyo sonucu “İnceleme düzlemine giren üst 
abdominal kesitlerde splenik arterde oklüzyon izlenmiştir (dalak enfarktı?)” olarak raporlandı. 
Bunun üzerine hastaya çekilen abdomen BT‟ de “Sol splenik arter embolisi ve buna sekonder 
splenik enfarktı“ saptandı. Hasta genel cerrahi servisine tetkik ve tedavi amaçlı yatırıldı.  
Sonuç: Bu olguda koagülopati nedeniyle warfarin kullanan ve ilaç düzey yetersizliğine bağlı dalak 
enfarktından bahsedildi. Literatürden farklı olarak; dalak enfarktının, plöretik sol alt kadran göğüs 
ağrısı ile başvuran tromboemboliye yatkın hastalarda, gözden kaçabilecek bir neden olabileceğine 
dikkat çekmek istedik. 
  

Anahtar Kelimeler: dalak enfarktı, göğüs ağrısı, hiperkoagülabilite 
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[SB-D3] 

Distal Renal Tübüler Asidoza Bağlı Hipokalemik Peryodik Paralizi: Olgu Sunumu 
  

Ercan Gündüz, Yılmaz Zengin, Mustafa İçer, Recep Dursun 

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Diyarbakır 
  

Giriş:  
Hipokalemik Peryodik Paralizi(HPP), primer ve sekonder nedenlerle serum potasyum düzeyinin 
azalmasına bağlı geçici akut flask paralizi ile karakterize bir hastalıktır. HPP‟nin nadir sekonder 
nedenlerinden birisi de distal renal tübüler asidoz(DRTA)‟dur. DRTA normal serum anyon açığı, 
hiperkloremik metabolik asidoz, bikarbonatüri ve azalmış hidrojen(H+) ekskresyonu ile birliktedir. 
Bu çalışmada acil servise kas güçsüzlüğü şikayeti ile başvuran etiyolojisinde DRTA( Tip 1)‟un olduğu 
HPP‟li bir olguyu sunduk. 
Olgu:  

18 yaşında bayan hasta acil servise iki gündür devam eden bulantı, kusma, her iki kol ve 
bacaklarda kas güçsüzlüğü şikayetleri ile başvurdu. Özgeçmişinde ilaç kullanma öyküsü ve ek 
hastalığı olmayan hasta daha önce 3-4 kez benzer şikayetler ile acil servise başvurmuş. 
Soygeçmişinde özellik olmayan hastanın fizik muayenesinde genel durum orta, şuur açık ve 
koopere idi. Tansiyon arteryel: 100/70 mmHg, ateş: 36,7 ºC, nabız: 76/dk ritmik idi. Her iki üst ve 
alt ekstremitede 2/5 kas gücü kaybı vardı. Derin tendon refleksleri hipoaktif ve babinski refleksi 
lakayd idi. Laboratuvar incelemelerinde; Hb: 12,8 gr/dL, Htc: % 37,5, platelet: 231000/mm3, 

beyaz küre: 5600/mm3, üre: 20 mg/dL, kreatin: 0,86 mg/dL, Na: 135 mEq/L, K: 2,2 mEq/L, Cl: 
118 mEq/L, Ca: 9,2 mg/dL, Mg:1,9 mg/dL, idi. Arteryel kan gazı(AKG) incelemesinde pH: 7,2, 
PCO2: 26 mmHg, PO2: 85 mmHg, HCO3: 8,5 mEq/L, BE: -20.5 idi. İdrar analizinde; pH: 7,0, 
dansite: 1003, Na: 142 mEq/L, K: 10 mEq/L, Cl: 104 mEq/L idi. Hastada, 100 mg/kg oral 

amonyum klorür yüklemesinden dört saat sonra bakılan idrar pH: 6,5 saptandı. Elektrokardiyografi 
ve ekokardiyografi, tiroid ve batın ultrasonografileri, beyin magnetik rezonanas görüntülenme ve 
elektromyelografi incelemeleri normal sınırlarda değerlendirildi. etiyolojisinde DRTA( Tip 1) bağlı 
HPP tanısı konularak tedavisi başlanan ve takiplerinde klinik ve laboratuvar parametreleri düzelen 
hasta önerilerle taburcu edildi.  
Sonuç:  
DRTA, HPP‟nin etiyolojisinde nadir görülmekle birlikte; acil servise başvuran hiperkloremik 
metabolik asidoz, hipopoatsemi ve idrar anyon açığı pozitif saptanan hastalarda ayırıcı tanıda 
düşünülmelidir. 
  

Anahtar Kelimeler: Distal renal tübüler asidoz, hipokalemi, paralizi 
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[SB-D4] 

Servikal epidural apse tanısı konan serebrovasküler olay olgusu; Brusella 
spondilodiskiti 
  

Volkan Ülker1, Ayşegül Güven Cebeci1, Hasan Karabulut1, Fikret Bildik1, Tülin Gesoğlu Demir2, Halil 

Özer3, Sevcihan Kesen3 
1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Ankara 
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Ankara 
3Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara 

  

Giriş: Bruselloz hayvanlarda ve insanlarda morbiditenin önemli bir nedeni olan, ciddi bir enfeksiyöz 
hastalıktır.Brusellozun osteoartiküler komplikasyonları 
sakroileit,spondilit,osteomiyelit,tenosinovit,bursit,artrit,reaktif spondiloartropatidir.Bruselloz 

Akdeniz ülkelerinde sık görülmektedir.Lumbosakral bölge,spinal tutulumlar içinde en sık tutulan 
bölge olup,torasik ve servikal bölgeler daha az tutulur.Brusella infeksiyonu insanlara çeşitli yollarla 
bulaşabilmekle birlikte,en sık görülen bulaşma yolu infekte süt ve süt ürünlerinin tüketimidir.Biz bu 
olgumuzda acil servise desteksiz yürüyememe,idrar yapamama,sol tarafta güçsüzlük şikayeti ile 
gelen ve izlemde kuadriparezi gelişen hastanın yapılan ileri tetkik ile servikal apse olarak 
değerlendirilip bruselloz spondilodiskit tanısı alışını anlatacağız. 
Olgu: Üç aydır iştahsızlık ve kilo kaybı olan 67 yaşında erkek hasta acile son bir aydır omuz ve 
kollarda ağrı ile son üç gündür desteksiz yürüyememe,idrar yapamama ve sol tarafta güçsüzlük 
şikayeti ile başvurdu.Hastanın özgeçmişinde ek hastalığı olmamakla birlikte hasta köyde çiftçilikle 
uğraşıyordu.Hastanın fizik muayenesinde kranial sinirler intakt sol üst ve alt ekstremitede 4/5 
nörolojik defisit saptandı.Hastanın akut Serebrovasküler Olay(Svo) öntanısıyla Kranial BT ve kranial 
MRG yapıldı.MRG‟de ek sıkıntı saptanmayan hastanın yapılan kontrol muayenelerinde 
kuadriparezi,her dört ekstremite kuvvetinin 2/5‟e ilerlediği,öğürme refleksinin alınamadığı ve T10 
dermatomu altında hipoaljezi ve vibrasyon duyusunda azalma saptandı.Hastanın bakılan derin 
tendon reflekslerinde hipoaktivite saptanması ile çekilen servikal BT‟de abse? ve dejeneratif 
değişiklikler saptandı.Çekilen elektromiyografide yaygın sensörimotor tipte periferik nöropati 
saptanması sonrasında myeloradikülonevrit araştırılması için nöroloji bölümüne yatırıldı.Beyin 

cerrahisi bölümünce değerlendirilen hasta sevikal epidural apse ön tanısıyla opere edildi.Yapılan 
tetkiklerinden Brusella PCR ve brusella standart tüp aglütinasyon testinde 1/640 olarak pozitif 
değerlendirildi.Bu sonuçlarla antibiyoterapi başlandı.Hastanın yapılan kontrol muayenelerinde 
ekstremite motor muayeneleri 3/5‟e gerilemekle birlikte diğer muayenelerinde değişiklik 
saptanmadı.Hasta FTR,enfeksiyon hastalıkları ve beyin cerrahisi bölümleri önerileri alınarak yakın 
dönem poliklinik ve fizyoterapi desteği ile taburcu edildi. 
Sonuç: Bruselloz erken tanı ve tedaviyle komplikasyon gelişimi önlenebilen bir 
hastalıktır.Brusellozun en sık görülen komplikasyonu olan kas-iskelet sistemi tutulumunda sıklıkla 
spondilodiskit görülmekte ve en sık lomber bölge etkilenmektedir.Özellikle endemik bölgelerde 
yaşayanlarda ateş ve bel ağrısı semptomları varlığında bruselloz ayırıcı tanıda göz önünde 
bulundurulmalıdır. 
  

Anahtar Kelimeler: acil servis, brusellar spondilodiskit, bruselloz, serebrovasküler olay, servikal 
epidural apse 
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Şekil 1-) Acil serviste çekilen servikal BT‟de saptanan bulgular 

 
 

 

Şekil 2a-2b) Çekilen servikal MRG‟de saptanan bulgular 
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[SB-D5] 

Acil Tıp Uzmanlık Öğrencilerinde Şiddete Maruziyet ve Takdir Edilme ile İş 
Doyumu ve Tükenmişlik Arasındaki İlişki 
  

Cüneyt Ayrık1, İbrahim Toker1, Ataman Köse1, Seyran Bozkurt1, İbrahim Çevik1, Didem Ovla2 
1Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A.D, Mersin 
2Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı A.D, Mersin 

  

Giriş-Amaç: Tükenmişlik ve iş doyumunu etkileyen bireysel, sosyal ve meslek ile ilgili birçok faktör 
tespit edilmiştir. Bunun yanında acil serviste çalışan sağlıkçıların en çok karşılaştıkları şiddet, 
yıldırma ve takdir edilmeme sorunlar da etkileyebilir. Bu çalışmadaki amaç acil tıp uzmanlık 
öğrencilerinde şiddete maruziyet ve takdir edilme ile iş doyumu ve tükenmişlik arasındaki ilişkiyi 
araştırmaktır.  
Gereç-Yöntem: Çalışmamızda 167 acil tıp uzmanlık öğrencisinde duygusal tükenme (DT), 
duyarsızlaşma (DYS), kişisel başarı (KB) ve İş Doyumu Ölçeği (İDÖ) puanları ile şiddet ve takdir 
edilme arasındaki ilişki değerlendirildi.  
Bulgular: Şiddete maruz kalma düzeylerine göre gruplar arasında İDÖ, DT ve DYS puanları 
bakımından istatistiksel anlamlı farklılık vardı (p<0,05). Bu farklılık her gün diyenler ile haftada bir, 
ayda bir diyenler arasındadır. Tehdide maruz kalma düzeylerine göre gruplar arasında İDÖ puanları 
bakımından istatistiksel anlamlı farklılık vardır (p<0,05). Yıldırmaya (mobbing) maruz kalma 
durumlarına göre İDÖ, DT, DYS ve KB puanları bakımından istatistiksel anlamlı farklılık vardı 
(p<0,05). Yıldırmaya maruz kalanların kalmayanlara göre ortalama KB ve İDÖ puanı daha düşük, 
DT ve DYS puanları daha yüksekti. Hasta ve yakınları ve amir ve çalışma arkadaşları tarafından 
takdir edilme durumlarına göre İDÖ, DT, DYS ve KB puanları bakımından istatistiksel anlamlı 
farklılık vardı (p<0,05). 
Tartışma ve Sonuç: Uzmanlık öğrencilerinin takdir edilmesinin teşvik edilmesi, acil serviste ve 
hekimlere yönelik şiddet olaylarını engelleyecek önlemlerin alınması, yıldırmanın (mobbing) 
engellenmesi tükenmişliği azaltılmasını ve iş doyumunun artırılmasını sağlayabilecek önemli 
faktörlerdir. 
  

Anahtar Kelimeler: Acil servis, şiddet, takdir edilme, tükenmişlik 

 

 
Maruz kalma düzeyine göre tükenmişliğin alt boyutları ve iş doyumu puanlarının p 
değerleri 

DeğiĢkenler ĠĢ 
doyumu 

Duygusal  

Tükenme 
DuyarsızlaĢma 

KiĢisel 
BaĢarı 

ġiddet 0,035 0,004 0,003 0,447 

Tehdit 0,012 0,163 0,221 0,950 

Yıldırma <0,001 0,004 0,037 0,002 

Hasta ve yakınları tarafından takdir 
edilme 

<0,001 <0,001 <0,001 0,022 

Amir ve arkadaĢları tarafından takdir 
edilme 

<0,001 0,004 0,019 0,006 
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[SB-D6] 

Bir İlçe Hastanesinin Acil Servisinde Bir Yıllık Beyin Tomografisi Deneyimi 
  

Aynur Yurtseven1, Sinan Yıldırım2, Nihat Danlı1, Mehtap Kaynakçı Bayram3, Yahya Güvenç4 
1Aynur Yurtseven, Nihat Danlı,Sincan Nafiz Körez Devlet Hastanesi, Acil Servis, 
2Sinan Yıldırım,Ağrı Devlet Hastanesi, Acil Servis, 
3Mehtap Kaynakçı Bayram,Bitlis Devlet Hastanesi, Acil Servis 
4Yahya Güvenç,Sincan Nafiz Körez Devlet Hastanesi, Beyin Cerrahisi 
  

Amaç: Tomografi,acil serviste sık kullanılan teşhis yöntemidir.Ancak bazen gereksiz kullanımı da 
söz konusu olmaktadır.Bu çalışmamızda bir yıl boyunca acil servise başvuran ve tomografi çekilen 

hastaların geriye dönük analizini sunduk. 
Yöntem-Gereçler: 2012-2013 yılları arası Sincan Devlet Hastanesi acil servisine başvuran ve beyin 
tomografisi çekilen hastalar bir yıllık geriye doğru incelenerek analiz edildi. 
Bulgular: Toplam bir yıl boyunca 1861 hastadan BT istendi.Bunlardan 807 (%43,4)'ü kadın, 1054 
(%56,6)'sı erkekti.1645 (%88,4)'ünde patoloji saptanmadı.216 (%11,6)'sında patolojik bulgu 
saptandı.Çalışmaya alınan yaş ortalaması 42,87+-24,55 dağılım aralığı 1-97 idi. Çalışmaya alınan 
hastaların acil servise geliş şikayeti senkop 100 hasta (%5.4), iş kazası 24 hasta (%1,3), baş ağrısı 
505 hasta (%27,1), düşme 472 hasta (%25,4), vertigo77 hasta (%4,1), SVH 263 hasta (%14,1), 
epilepsi 46 hasta (%2,5), trafik kazası 270 hasta (%14,5) ve darp 104 hasta (%5.6) 

şeklindeydi.Hastaların özgeçmişinde 1582 (%85) hastanın nörolojik hastalık öyküsü yoktu.45 
hastada epilepsi (%2,4),39 hastada migren(%2.1),CVH 159 hastada(%8.5),25 hastada 

(%1,3)vertigo öyküsü mevcuttu.216 hastada çıkan patolojik beyin tomografi bulguları 
şöyleydi;lineer fraktür 23hasta(%88.4),çökme fraktürü 15 hasta (%1,2),kontüzyon 88 
hasta(%0,8),subdural kanama 11 hasta(%0,6),SAK 15 hasta (%5,3),epidural kanama 6 hasta,kitle 

4 hasta ve araknoid kist 15 hastada görüldü.Patolojı görülmeyen hastaların cinsiyete göre dağılımı 
717 kadın hasta,928 erkek hasta şeklindeydi.Patolojı görülen hastaların cinsiyete göre dağılımı ise 
90 kadın hasta,126 erkek hasta şeklindeydi. 
Sonuç: Ülkemizde acil servislerde bilgisayarlı beyin tomografi kullanımı oldukça yaygınlaşmakla 
birlikte batı ülkelerinde kullanımı dezavantajlarından dolayı kısıtlanmaktadır. Bu çalışmamızda da 
hastaların büyük çoğunluğunda çekim sonrası bir patoloji görülmemekteydi.Burada doğru 
endikasyonda kullanımı için acil servis hekimlerine büyük görev düşmektedir. 
  

Anahtar Kelimeler: Beyin tomografisi, Acil servis, Doğru endikasyon 
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[SB-E1] 

Treatment of intoxication carbamazepine with carbon hemoperfusion 
  

Ali Osman Yıldırım1, Yusuf Emrah Eyi2 
1Department of Emergency Medicine, GMMA Haydarpaşa Training Hospital, Istanbul, Turkey 
2Dept.of Emergency Medicine, GMMA, Ankara, TURKEY; 

  

İntroduction 

Carbamezepine ( Tegretol) is an oral antiseizure medication that is also widely used for the 

treatment of trigeminal neuralgia. Most of the toxicity of carbamezepine occurs as a result of its 

anticholinergic effects and CNS depression. The usual daily dose of carbamazepine is 800-1200 mg.  

Case 

20-year-old male patient was brought to the emergency room with suicide attempts. (total dose 

taken was 8000 mg - 186 mg/kg).GCS was 9; blood pressure, 60/30 mm Hg; pulse rate, 

112/min;respiratory rate, 22/min; Electrocardiography (ECG) showed sinus tachycardia rhythm. 

Computerized tomography of the brain was normal. Isotonic fluid therapy was started early in the 

emergency department. Nasogastric catheter was attached for gastric lavage and activated 

charcoal was given. The patient was admitted to the intensive care unit. Isotonic fluid infusion and 

50 g of activated charcoal was administered every 4 hours. The recorded laboratory parameters 

were the following: hemoglobin, 12.8 g/ dl; leukocyte, 14600/mm 3, creatinine, 0.59 mg/ 

dl;arterial blood pH, 7.27. A hemodialysis catheter was attached to the right femoral and three 

consecutive sessions of hemodialysis and three times carbon hemoperfusion were performed. Pre-

carbon hemoperfusion serum levels of carbamazepine was immeasuraly high (normal value, 5-10 

μg/ml; toxic dose, >15 μg/ml) and serum level of carbamazepine after three times carbon 
hemoperfusion was 15.9 μg/ml. The patient was conscious on the eight day with a GCS of 15; 
blood pressure, 110/70 mm Hg; pulse rate, 78/min; and respiratory rate, 14/min. Serum level of 

carbamazepine was 7.3 μg/ml. the patient was transferred to the psychiatric clinic for 

precautionary. 

Discussion 

There is no specific antidote. Multiple-dose activated charcoal and carbon hemoperfusion are the 

main treatment for carbamazepine intoxication. In this paper, we report the case of a 20-year-old 

male with excessive dose carbamazepin intoxication and our successful treatment with multiple-

dose activated charcoal, carbon hemoperfusion and hemodialysis. 

  

Anahtar Kelimeler: carbamazepin intoxication, carbon hemoperfusion, hemodialysis 
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[SB-E2] 

Acil Tıp Sempozyum veya Kongrelerine Katılıma Etki Eden Faktörler 
  

Fatma Sarı Doğan1, Özlem Güneysel2, Vehbi Özaydın1, Alev Eceviz1 
1Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İstanbul 
2Dr Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İstanbul 
  

Amaç: Çalışmamızın amacı; acil tıp alanında katılımcıların kongre katılım kriterlerini belirlemek ve 
bu kriterlerin demografik verilere göre farklılıklarını ortaya koymaktır.  
Materyal-Metod: Araştırma; önceden belirlenen 19 sorunun anket aracılığı ile katılımcılara 
sorulmasına dayanmaktadır. Anket ile sosyodemografik özellikler, branş, kongre katılım öncelikleri, 
kongre ücretinin kimin tarafından karşılandığı, kongre mevsimi, ve yerinin katılıma etkisi 
sorgulandı.  
Bulgular: 75 katılımcının %59‟u erkek, %41‟i kadındı. Katılımcıların yaş ortalaması 31.53‟dü. 
Katılımcılar yaz mevsiminde (%44) ve denizkenarı bölgelerdeki (%44) kongrelere katılımı tercih 
ettiklerini belirtti. Kongre katılımındaki öncelikli amaçlar sırasıyla „konusunda uzman kişileri 
dinlemek‟(%40) ve „yeni gelişmeleri takip etmek(%28) olarak tespit edildi. 
Sonuç: Kongrelere katılım; sosyodemografik özellikler, maddi durum-maliyet, kongre katılım 
amaçları, kongre destinasyonu, süresi ve düzenlendiği mevsim gibi faktörlerden etkilenir. Kongre 

katılımında öncelikli amaçlar sırasıyla „konusunda uzman kişileri dinlemek‟ ve „yeni gelişmeleri takip 
etmek‟ tir. Kongre katılımına maddi destek için „yıllık belirli sayıda yayın yapmak‟ kriter olabilir. 
Gelir düzeyi-kongre katılımı arasında anlamlı ilişki yoktur. 
  

Anahtar Kelimeler: Kongre, acil tıp, sempozyum 
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Scaphoid Nonunion Treatment with Reverse Flow Vascularized Bone Graft from 

Distal Metaphysis of Radius 
  

Jafar Ganjpour Sales1, Amin Moradi1, Yashar Hashemi Aghdam2, Fatemeh Karimi1, Sanaz Rahimi3 
1Department of Orthopedic surgery, Tabriz University of Medical Sciences 
2Young Researchers and Elite Club, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran 
3Member of Scientific Association of Medical Faculty, Islamic Azad University, Tabriz branch, Iran 

  

Background: The scaphoid is the most frequently fractured carpal bone. Those fractures are 

commonly difficult to diagnose and usually go undetected. If the patient does not get medical 

attention considering that it was a trivial wrist trauma, or if the patient is not appropriately 

immobilized for enough time, Healing will not occur, partially due to the scaphoid peculiar 

vascularity. The scaphoid nonunion treatment method is controversial. The aim must be bone 

healing with scaphoid shape restoration and ligament structure preservation. This study was aimed 

to evaluate the results of treatment of scaphoid nonunion with reverse flow vascularized bone graft 

from distal metaphysis of radius. 

Materials & Methods: In a quasi-experimental setting, 20 patients with scaphoid nonunion in 

Shohada Trauma Center of Tabriz were evaluated during 13 months. All these were operated and a 

reverse flow vascularized bone graft from distal metaphysis of radius was employed. Long and 

short thumb spike casting was applied tow times for 1.5 and 2 months respectively. Radiological 

union, range of motion, presence of pain and the degree of patients‟ satisfaction were assessed. 
Results: Twenty patients, 19 males and 1 female with mean age of 25.15± 6.62(17-40) years were 

recruited. Postoperatively, the range of motion did not change significantly. The frequency of 

patients suffering from pain was significantly decreased at the end of study (100% to 25%; 

p<0.001). There were 7(35%) complications: pin fracture (2 cases), occupation change (2 cases), 

nonunion (1 case), delayed union (1 case), and the irritation of pin place (1 case). The man time of 

union- achievement was 10.71 ±1.62 (8-14) weeks. Mayo wrist score was significantly increased 

after operation. 

Conclusion: Treatment of scaphoid nonunion with reverse flow vascularized bone graft from distal 

metaphysis of radius is safe and effective. The risk of nonunion should be evaluated studies with 

larger sample sizes. 
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[SB-E4] 

Pulmoner emboli şüphesi ile çok kesitli bilgisayarlı tomografi çekilen olguların 
retrospektif analizi 
  

Binnur Ergönül1, Cüneyt Ayrık1, Ataman Köse1, Seyran Bozkurt1, Erhan Zöhre1, Ulaş Karaaslan2, 

Hüseyin Narcı3 
1Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı, Mersin 
2Balıkesir Devlet Hastanesi, Acil Servis, Balıkesir 
3Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı, Konya 

  

Amaç: Çalışmamızda pulmoner emboli (PE) şüphesiyle çok kesitli bilgisayarlı tomografi (ÇKBT) 
çekilen ve PE saptanan ve saptanmayan olgularda klinik ve tomografi bulgularının analiz edilmesi 
amaçlanmıştır.  
Gereç-Yöntem: Acil servise 16 aylık sürede başvuran ve PE şüphesi ile ÇKBT çekilen 212 olgunun 
dosyaları “Nucleus Medikal Bilgi Sistemi” kullanılarak değerlendirmeye alındı. Verileri eksik ve 
görüntü kalitesi yetersiz olan 11 olgu çalışma dışı bırakıldı. Onsekiz yaş ve üzerindeki 201 olgu 
çalışmaya dahil edildi. 
Bulgular: Çalışmamızda PE insidansı %24,3 olarak bulundu. Olguların 49‟unda (%24.3) PE 
saptanırken, 152‟sinde (%75.7) PE tespit edilmedi. Tüm olguların yaş aralığı 18-98, yaş ortalaması 
62.52±17,86 olarak bulundu. Yaş ortalaması, cinsiyet ve kronik hastalıklar açısından 
karşılaştırıldığında PE olanlar ile olmayanlar arasında istatistiksel anlamlı bir fark bulunmadı 
(p>0.05). Risk faktörlerinden sadece geçirilmiş cerrahi operasyon açısından (odds ratio, 3.195; 
95% confidence interval, 1.215-8.399) PE olan ve olmayan olgulardaki farklılık istatistiksel olarak 
anlamlı bulundu. Geçirilmiş cerrahi operasyon PE için üç kat daha fazla risk oluşturmaktaydı 
(p=0,021). PE saptanan ve saptanmayan olgular semptom ve fizik muayene bulguları açısından 
karşılaştırıldığında aralarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı. PE tanısı alan olguların 
43‟sinde, PE tanısı almayan olguların 118‟ünde ek parankimal anormallikler tespit edilmiştir. 
Pulmoner emboli olanlar ile olmayanların Wells skor olasılığı ve ortalama skorları arasında 
istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardı (p<0.001). Pulmoner embolisi olanlar ve olmayanlar 

arasında istatistiksel anlamlı tek fark parankimal bulgulardan lineer atelektazi açısından (odds ratio, 
5,680; 95% confidence interval, 2,507-12,872) bulundu (p<0.0001). Trombüs 15 olguda (%30.6) 
ana pulmoner arterde ve 12 olguda (% 24,4) sağ ana pulmoner arterde saptandı (Şekil). 
Tartışma ve Sonuç: Pulmoner emboli ön tanısı ile ÇKBT tetkiki yapılan olguların büyük 
çoğunluğunda pulmoner emboli tespit edilmemesine karşın, semptom ve klinik bulguları açıklayan 
ya da rastlantısal bir çok veri tespit edilebilmektedir. 
  

Anahtar Kelimeler: Çok kesitli bilgisayarlı tomografi, parankimal bulgular, pulmoner emboli 
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Trombüsün yerleşim yerine göre dağılımı 
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[SB-E6] 

Acil tıp yirminci yılında neler yaptı? 
  

Egemen Küçük1, Yusuf Yürümez2, Murat Yücel2 
1Sakarya Üniversitesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Sakarya 
2Sakarya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Sakarya 

  

Amaç: Yapmış olduğumuz bu çalışmada, Acil Tıp‟ın yirminci yılında bulunan Türkiye'de, 2012 yılında 
yapılan yayınları analiz etmeyi ve dünya genelindeki yerini belirlemeyi amaçladık. 
Gereç-Yöntem: Bu çalışmamızda, 01. 01. 2012 ve 31. 12. 2012 tarihleri arasında Pubmed arama 

motoruna „emergency medicine‟ yazarak elde ettiğimiz yayınlar analiz edildi. Bu yayınların Acil Tıp 
klinikleri tarafından yapılanları, yayınlandığı ülkeye göre sınıflandırıldı. Türkiye'deki yayınlar ise; 
yayınlandığı kliniğe, klinik yada deneysel olup olmadığına, türüne, yapılış amacına göre ayrıca 
sınıflandırıldı. 
Bulgular: Çalışmamızda dünya genelinde 6201 yayın elde edildi, 3415 tanesinin Acil Tıp kliniklerince 
yapıldığı saptandı. Dünya genelinde en fazla yayın Amerika (1974 yayın) tarafından yapılırken, 

Türkiye 119 yayınla 6. sırada yer almaktadır. Yayın sayıları bakımından ülkelerin yüzdelik dağılımı 
Tablo 1. de görüldüğü gibidir. Türkiye'de 48 ayrı Acil Tıp Kliniği tarafından yayın yapılmış, en fazla 
yayın ise Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi Acil Tıp Kliniğince yayınlanmıştır. Türkiye'deki 
yayınların kliniklere göre yüzdelik dağılımı Tablo 1. de gösterilmiştir. Türkiye'deki yayınların 25'i 
Eğitim Araştırma Hastaneleri, 94'ü Üniversite Hastanelerince yayınlanmıştır. Bu yayınların 6'sı 
Pediatrik, 113'ü Erişkin Acil Tıp Klinikleri tarafından yayınlanmıştır. Yapılan yayınların 101'i Klinik, 
18'i Deneysel Çalışmalardan oluşmaktadır. Yayınların, 77'sinin Makale, 41'nin Olgu Sunumu, 1'nin 
ise Editöre Mektup olduğu saptanmıştır. Ayrıca bu yayınların 74'ü Tanısal, 26'sı Tedavi amaçlı, 19'u 
ise Epidemiyolojik yayın şeklindeydi. 
Sonuç: Türkiye 2012 yılında yayınladığı yayın sayısı bakımından 6. sırada yer almaktadır. Çeşitli 
Acil Tıp kliniklerinde görev alan yeni akademisyenlerle bu sıra daha üst düzeylere taşınacaktır. 
Yapılan yayınların sayıları kliniklere göre homojen bir dağılım göstermemektedir. Eğitim Araştırma 
Hastanelerince yapılan yayın sayısı Üniversite Hastanelerine göre oldukça azdır, bu duruma neden 
olarak Eğitim Araştırma Hastanelerindeki, hasta yoğunluğu, buna bağlı aşırı yorgunluk ve stres 
gösterilebilir. Pediatrik Acil Tıp kliniklerince çok az yayın yapılmış ve bu bireysel gayretin ötesine 
gidememiştir. Yapılan yayınların büyük çoğunluğunun orijinal makale olması ise sevindirici bir 
noktadır. Ayrıca yapılan yayınlarda en çok toksikolojik konuların incelendiği görülmektedir. 
  

Anahtar Kelimeler: Acil, Türkiye, Yayın 
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[SB-F1] 

5. Metakarp Kırıklarının Tanısında Ultrasonografinin Kullanımı 
  

Ersin Aksay1, Murat Yeşilaras1, Turgay Yılmaz Kılıç1, Feriyde Çalışkan Tür1, Mustafa Sever1, Ahmet 

Kaya2 
1S. B. İzmir Tepecik Eğitim ve Araştrıma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği 
2S. B. İzmir Tepecik Eğitim ve Araştrıma Hastanesi, Ortopedi Kliniği 
  

Amaç: Acil tıp pratiğinde, ultrasonografinin kemik kırırklarının tanısınıda kullanımı giderek 
yaygınlaşmaktadır. Litaratürde 5. metakarp kırıklarında ultrasonografinin tanısal doğruluğunu 
araştıran bir çalışma bulunmamaktadır. Bizim çalışmamızın amacı 5. metakarp kırıklarının tanısında 
acil tıp uzmanlarının yaptığı ultrasonografinin etkinliğini araştrımaktır.  
Gereç-Yöntem: İleri yönelik çalışmada acil servise el travması sonrası başvuran ve 5. metakarp 
üzerinde hassasiyet tespit edilen 14 yaş üzerindeki hastalar ardışık olarak çalışmaya alındı. Tüm 
hastalara anteroposterior ve oblik direkt grafi çekildi ve acil tıp uzmanları tarafından Mindray M5 
markalı cihazın 7.5-10 mHz‟lik yüzeyel probu ile ultrasonografik inceleme yapıldı. Klinisyenin 
kararına göre şüpheli hastalar için bilgisayarlı tomografi çekildi. Hastaların klinik bulgusundan ve 
ultrasonografik görüntüleme sonucundan habersiz bir ortopedist hastanın direkt grafileri, varsa 
bilgisayarlı tomografilerini değerlendirdi ve görüşü tanı için altın standart olarak kabul edildi.  
Bulgular: Çalışmaya süresince 110 hasta 5. metakarp travması ile acil servise başvurdu. Bu 
hastaların 36‟sı önceden belirlenmiş dışlama kriterlerine sahip olduğu için çalışmadan dışlandı. 
Çalışmaya 73 hasta alındı, bunların 34‟sinde kırık tespit edildi. Kırıkların 33‟i ultrasonografi ile 
tanındı. Ultrasonografik görüntüleme ile 4 adet yanlış pozitif değerlendirme yapıldı. Ultrasonografi 

ile direkt grafide tanınmayan bir gizli kırık bilgisayarlı tomografi ile tespit edildi. Ultrasonografinin 5. 
metakarp kırıkların tanısındaki sensitivitesi %97.1, spesifisitesi %89.7, doğruluğu 93.2%, LR+ 9.46 
(95%CI 3.73-24), LR- 0.03 (95% 0.00-0.23), NPV %97.2, PPV 89.1% olarak tespit edildi.  

Sonuç: 5. metakarp travmalı hastalarda, acil tıp uzmanlarının yaptığı ultrasonografik inceleme 5. 
Metakarp kırıklarının tanısında etkin bir tanı aracı olarak kullanılabilir. 
  

Anahtar Kelimeler: Ultrasound, fifth metacarpal, fracture, diagnosis 

 

 
figür 1 

 
20 yaşında erkek, yumruk atma sonrasında başvurdu. (A) Direkt grafide böksör kırığı 
görülmektedir (ok). (B) Longutidunal planda kortikal bozulma görülmektedir 
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figür 2 

 
14 yaşında erkek, yumruk atma sonrasında başvurdu. (A) Direkt grafide 5. metakarp 
gövdesinde kırık görülmektedir (ok başı). (B). Longutidinal planda ultrasonografik 
görüntüleme. Ok kortikal bozulmayı, ok başı ise normal epifiziyal büyüme plağını 
göstermektedir. 
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[SB-F2] 

Beşinci Metatars Kırıklarında Yatak Başı Ultrasonografinin Tanısal Doğruluğu 
  

Murat Yeşilaras, Ersin Aksay, Özge Atilla, Mustafa Sever, Önder Kalenderer 
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İzmir 
  

Amaç:  
Ultrasonografinin (US) kas iskelet sistemi uygulamaları gün geçtikçe artmıştır. Birçok çalışmada 
kırıklar için de etkin bir tanı aracı olduğu bildirilmiştir. Akut 5. metatars kırıklarının tanısında US‟nin 
tanısal duyarlığı daha önce hiç araştırılmamıştır. Çalışmamızda akut 5. metatars kırıklarında US'nin 
tanısal güvenilirliği araştırıldı. 
Gereç-Yöntem:  
Çalışma ileriye dönük ve kör olarak yapıldı. sonografik incelemeleri yapan acil tıp uzmanı ulaşılabilir 
olduğunda, akut ayak travması ile acil servise başvuran 5. metatars hassasiyeti olan 14 yaş üzeri 
hastalar ardışık olarak çalışmaya alındı. Hastalara yatak başı US yapıldı ve anteroposterior ve ayak 
radyografisi çekildi. Radyografiler US sonuçlarından kör bir ortopedist tarafından değerlendirdi. 
Radyografi kırık için altın standart olarak kabul edildi.  

Bulgular:  

    Kriterlere uyan 84 hasta çalışmaya alındı. Hastaların %42.9 erkek, yaş ortalaması 36.0 yıldı. 
US median süresi 4 dakikaydı. 33 hastada radyografi ve US kırık tespit edildi. Radyografi pozitif 
olan bir hastada US negatifti. US'nin 5. metatars kırıkları için diganostik sensitivitesi 97.1%, 
spesivitesi 100, positive likelihood ratio "sonsuz", negatif likelihood ratio 0.03, pozitif prediktif 

değeri 100% ve negatif prediktif değeri 98%‟di.  
Sonuç:  
Ultrasonografi akut 5. metatars kırıklarının tanısı için güvenilir bir tanı aracıdır. 
  

Anahtar Kelimeler: kırık, metatars, ultrasonografi 
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Pulmoner emboli tanısında signal peptide-CUB-EGF domain-containing protein 

1’in yeri 
  

Süha Türkmen1, Aynur Şahin1, Mücahit Günaydın1, Sinan Şahin2, Ahmet Menteşe3, Süleyman 
Türedi1, Süleyman Caner Karahan4, Abdülkadir Gündüz1 
1Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD, Trabzon 
2Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardioloji AD, Trabzon 
3Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya AD, Trabzon 
4Özel Yıldızlı Güven Hastanesi Biyokimya Kliniği, Trabzon 

  

Amaç 
Pulmoner emboli (PE) sık görülen ve hayati tehlike oluşturan bir hastalıktır. Halen acil serviste 
tanısının konması bir çok problemler barındırır. Klinik bulgular PE tanısı için önemli olmakla birlikte 
non-spesifiktir. PE şüphesi olan tüm hastaların laboratuvar ve radyolojik yöntemler kullanılarak 
kesin tanıları konmalıdır. Ancak bu pahalı ve komplikasyonları olan invazif işlemlerden önce klinik 
şüpheyi destekleyecek güvenilir non-invazif tanısal testlere ihtiyaç vardır. Bu çalışmada biz signal 
peptide-CUB-EGF domain-containing protein 1 (SCUBE-1)‟in pulmoner emboli tanısında kullanılıp 
kullanılamayacağını araştırdık. 
Gereç ve Yöntem 

Çalışmaya 01.08.2012-30.09.2012 tarihleri arasında acil servisimize müracaat eden, PE kesin tanısı 
spiral bilgisayarlı tomografik pulmoner angiografi ile konulan ve imzalı onam formu alınan 11 hasta 
dahil edildi. Kontrol grubu olarak yaşları hasta grubu ile benzer olan 23 sağlık birey çalışmaya dahil 
edildi. Hasta ve kontrol grup SCUBE-1 düzeylerini karşılaştırmak için Mann-Whitney U Testi 

kullanıldı. 
Bulgular 

PE hastalarının ölçülen SCUBE-1 düzeyleri ortalama 72.0282 ± 32.621 ng/ml ve kontrol grubunda 
ise ortalama 31.4483 ± 13.871 ng/ml bulundu. PE‟si olan hastalarla kontrol grubu 
karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir SCUBE-1 artışı olduğu izlendi (p=0.001). PE 
hastalarında ve sağlıklı kontrol grubunda serum SCUBE-1 düzeyleri figür 1‟de gösterildi. 
Sonuç 

İnvazif görüntüleme yöntemleri öncesinde PE şüphemizi desteklemek amacıyla kullanabileceğimiz 
biyokimyasal parametrelere ihtiyaç halen devam etmektedir. Bu vaka-kontrol çalışmasında 
pulmoner emboli şüphesinde oldukça yeni bir biyomarker olan SCUBE-1‟in kullanılıp 
kullanılamayacağını belirlemeye çalıştık. SCUBE-1 seviyeleri PE hastalarında kontrol grubuna göre 
anlamlı bir şekilde yüksek bulundu. 
  

Anahtar Kelimeler: Pulmoner emboli, SCUBE-1, biyomarker 
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SCUBE-1 düzeylerinin hasta ve kontrol gruplarındaki dağılımı 
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[SB-F4] 

İnferior Vena Kava Ultrasonografisinin Uygulayıcılar Arası Tutarlılığı 
  

Arif Akkaya, Murat Yeşilaras, Ersin Aksay, Mustafa Sever, Özge Duman Atilla 

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İzmir 
  

Amaç 
Acil servisteki kritik hastaların volüm durumunu tahmin etmede ultrasonongrafi kullanımı giderek 
daha popüler hale gelmektedir. Ancak ultrasonografik incelemenin inferior vena kava (İVK) 
ölçümündeki uygulayıcılar arası tutarlılığı yeterince araştırılmamıştır. 
Metot 

Bu prospektif çalışma acil servis monitörlü gözlemindeki 90 hasta ile yapıldı. Ultrasonografik 
incelemeler standart eğitim almış ve gözetim altında pratik yapmış, altı acil tıpta uzmanlık öğrencisi 
tarafından yapıldı. Her hastaya iki uygulayıcı tarafından ultrasonografi yapıldı. İVK‟nın pasif 
inspirayon sırasında en küçük ve en büyük çapları ölçüldü. İVK indeksi bu ölçümlerden hesaplandı.  
İVK‟nın ciltten derinliği ölçüldü. Kategorik verilerin tutarlılığı Cohen‟s Linear Weighted Kappa ve 
ölçülebilir veriler tutarlılıkları Intraclass Correlation Coefficients ile analiz edildi. 
Sonuç 

İVK‟nın maksimum ve minimum çap ölçümlerinin uygulayıcılar arası tutarlılıklarının orta derecede 
olduğu tespit edildi. (sırasıyla κ: 0.60 [95%CI 0.45-0.72] ve κ: 0.56 [95%CI 0.41-0.69]). İVK 
derinliği 8.5-12.5 cm arasında olan hastalarda İVK‟nın maksimum ve minimum çaplarının 
uygulayıcılar arası tutarlılıklarının κ: 0.51 (95%CI 0.30-0.67) ve 0.43 (95%CI 0.21-0.61) iken, IVK 

derinliği 8.5 cm‟den küçük olan hastalarda sırasıyla 0.69 (95%CI 0.29-0.89) ve 0.75 (95%CI 0.4-

0.91), 12.5 cm‟nin üzerindeki hastalarda ise 0.58 (95%CI 0.09-0.85) ve 0.76 (95%CI 0.39-0.92) 

olarak bulundu. 

Conclusion 

Acil tıp asistanlarının IVK ölçümlerinin uygulayıcılar arası tutarlılığı orta derecedir. IVK‟nın derin ve 

yüzeyel yerleşimli hastalardaki ölçümlerin uygulayıcılar arası tutarlılığı, IVK‟sı orta derinlikte 
yerleşen hastalara göre daha yüksektir. 
  

Anahtar Kelimeler: İnferio Vena Kava, İnter-rater Reliability, Acil Tıpta Asistanlık Öğrencisi 
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[SB-F5] 

Akut iskemik stroklu hastalarda acil servise kabuldeki plazma Resistin düzeyleri 
ile prognoz arasındaki ilişki 
  

Ayşegül Bayır1, Necmettin Tüfekçi1, Hüsamettin Vatansev2, Hatice Baran2, Hasan Kara1, Seyit Ali 

Kayış3, Ahmet Ak1 
1Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Konya 
2Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Konya 
3Selçuk Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi, Konya 

  

Amaç: Deneysel çalışmalarda adipositokinlerin aterosklerotik plak oluşumu ve vasküler hastalıkların 
gelişimi ile ilşkisi gösterilmiştir. 
Bu çalışmada amaç acilde akut iskemik strok tanısı almış hastalarda kabuldeki Glasgow Koma 
Skoru (GKS) düzeyleri ile bir adipositokin olan resistin düzeyleri arasındaki ilişkiyi araştırmak ve 
sağlıklı kontrol grubu ile karşılaştırmaktır. 
Gereç-Yöntem: Çalışmaya acil serviste akut iskemik strok tanısı almış, klinik belirtilerin 
başlangıcından itibaren ilk 3 saat içinde olan hastalar ve kontrol grubuna sağlıklı gönüllüler 
alındılar. Hasta ve kontrol gruplarından EDTA‟lı tüplere kan örnekleri alınarak plazmaları ayrıldı ve 
resistin düzeylerine bakılana kadar -80 oC‟de bekletildi. Strok tanısı konulan hastaların acil servise 
kabulde GKS‟u belirlendi. Hastalar yattıkları kliniklerde yatış süreleri ve mortalite yönünden takip 

edildiler. Hasta ve kontrol gruplarının verileri Mann Whitney U testi ve Pearson Korelasyon testi ile 
değerlendirildi. p<0.05 değerleri anlamlı kabul edildi. 
Bulgular: Çalışmada strok grubuna 37 hasta (17 kadın, 20 erkek, ortalama yaş 62.7 ±7.22) ve 
kontrol grubuna 20 hasta (9 kadın, 11 erkek, ortalama yaş 58.91±5.76) alındı. Gruplar arasında 
yaş ve cinsiyet yönünden fark bulunmadı. Strok grubunun acil servise kabulde ortalama resistin 
düzeyi 13.22 ng/ml idi. Kontrol grubunun ortalama resistin düzeyi 4.87 ng/ml bulundu. Strok 

grubunun kabuldeki resistin düzeyi kontrol grubundan anlamlı yüksekti (p<0.01). Strok grubundaki 
hastaların ortalama GKS‟u 10±3 idi. Strok grubundaki hastalardan 7‟si yoğun bakımda takip 
edildikleri sırada kaybedildiler. Strok grubundaki hastaların plazma resistin düzeyleri ile GKS 
düzeyleri arasında korelasyon bulunmadı. Yine bu gruptaki hastaların plazma resistin düzeyleri ile 
serviste ve yoğun bakımda yatış süreleri arasında da anlamlı korelasyon yoktu (p>0.05). Ölen 
hastaların plazma resistin düzeyleri ile GKS düzeyleri arasında da anlamlı korelasyon bulunmadı 
(p>0.05). 

Sonuç: Acil serviste akut iskemik strok tanısı konulan hastalarda yüksek plazma resistin 
düzeylerinin kötü prognoz ve mortalite ile ilişkisi konusunda daha kesin sonuçlara varabilmek için 
kapsamlı ve daha büyük hasta grupları ile yapılacak çalışmalara ihtiyaç vardır. 
  

Anahtar Kelimeler: Glasgow Koma Skoru, iskemik strok, prognoz, resistin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. Türkiye A il Tıp Ko gresi -6 Eki   Eskişehir    
 

1070 

 

[SB-F6] 

Acil serviste kan gazı alımında heparinlenmiş insülin enjektörü ile koruma 
kapaklı kan gazı enjektörü kullanımının karşılaştırılması (randomize kontrollü 
çalışma) 
  

Sevcan Baki Baskın1, Neşe Çolak Oray2, Sedat Yanturalı2, Başak Bayram2 
1Ardahan Devlet Hastanesi Acil Servis; Ardahan 
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı; İzmir 
  

GİRİŞ: Kan gazı alma işlemi çoğu zaman hasta ve hekim için konforsuz, ağrılı ve invaziv bir 
girişimdir. İşlemin zorluğunu belirleyen hastaya ait faktörler kontrol edilemeyeceği için uygulayıcıya 
ait faktörlerin iyileştirilmesi ve kan gazı alma tekniklerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Prospektif 
kesitsel çalışmamızda kan gazı alma işleminde koruma kapaklı kan gazı enjektörü ile klasik 
heparinlenmiş enjektör; işlem kolaylığı, hekim-hasta memnuniyeti ve komplikasyonlar açısından 
karşılaştırmayı amaçladık. 
Metod: Radial arterden kan gazı alınması planlanan ve çalışmaya katılmayı kabul eden hastalar 
randomize olarak iki gruba ayrıldı. Bir gruptan klasik heparinlenmiş enjektörle, diğer gruptan 
koruma kapaklı kan gazı enjektörüyle (Şekil 1) kan gazı alınarak demografik verileri, işlem deneme 
sayısı, hekim-hasta memnuniyeti, erken ve geç dönem komplikasyonlar, alınan örneğin uygunluğu 
açısından gruplar karşılaştırıldı. 
Bulgular: İki aylık dönemde çalışmaya 550 hasta dahil edildi. Hastaların demografik verileri 
arasında anlamlı fark saptanmadı (Tablo 1). İşlem deneme sayısı (1,36±0,73 ve 1,28±0,70, 
p:0,489), hastaların işlem esnasında duyduğu ağrı düzeyi (3,47±2,18 ve 3,03±2,40, p:0,145), 
hastaya göre (p:0,109) ve hekime göre (p:0,554) işlem zorluk derecesi açısından enjektörler arası 
anlamlı fark saptanmadı. Kan gazı alımı sonrasında 115 (%20.9) hastada komplikasyon gelişti. 
Klasik heparinlenmiş enjektör grubunda komplikasyon oranı (n:69, %25.1), koruma kapaklı 
enjektöre (n:46, %16) göre anlamlı şekilde yüksek saptandı (p:0,0211) (Tablo 2). En sık gözlenen 
erken komplikasyon olan lokal ağrı klasik heparinlenmiş enjektör grubunda daha fazla saptandı 
(%19,3). 48 saat sonraki değerlendirmede klasik heparinlenmiş enjektör grubunda enfeksiyon ve 

lokal hematom oranı daha fazla saptandı (p:0.0213 ve p<0.0001). 
TARTIŞMA: Çalışmamızda koruma kapaklı kan gazı enjektörü kullanılan hastaların daha az ağrı 
hissettiği ve ponksiyon yerinde daha az enfeksiyon ve hematom geliştiği bulundu. Ayrıca lokal ağrı 
ve hematom oranı diğer çalışmalara göre koruma kapaklı kan gazı enjektörü kullanılan hastalarda 
daha düşük saptandı. 
  

Anahtar Kelimeler: arteriel kan gazı, radial arter, koruma kapaklı enjektör, heparinlenmiş 
enjektör 
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Şekil 1: koruma kapaklı enjektör 

 
 

Tablo 2: Komplikasyonlar 

 

Grup 1: 

Klasik heparinlenmiĢ 
enjektör  

Grup 2: 

Koruma 

kapaklı 
enjektör 

  

 
GeliĢti % GeliĢti % p 

• ERKEN KOMPLĠKASYONLAR 
     

Vasküler yaralanma 0 0 3 1.1 0,2469 

Lokal hematom 19 6.9 11 4 0,1887 

Lokal ağrı 53 19.3 35 12.7 0,0480 

Kanla temas 7 2.5 1 0,4 0,0750 

Ġğne hekime battı 2 0.7 0 0 0,4787 

• 48 SAAT SONRAKĠ 
KOMPLĠKASYONLAR      

Enfeksiyon 6 3,2 0 0 0,0213 

Damarda trombüs 1 0,5 0 0 0,9233 

Sinir yaralanması 2 1,1 0 0 0,3962 

Lokal hematom 78 41,5 36 15,7 
< 

0,0001 

Toplam 87 46,3 36 15,7 
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Tablo1: Demografik veriler 

 

Grup 1: 

Klasik heparinlenmiĢ 
enjektör  

Grup 2: 

Koruma kapaklı 
enjektör   

 
Ortalama ± SD Aralık Ortalama ± SD Aralık p 

Cinsiyet ( K/ E ) 
 

117/158 
 

115/160 0,931 

YaĢ 68,2 ± 16,91 17-98 69,5 ±16,56 17-99 0,732 

Kilo (kg) 73,36 ± 16,21 40-160 73,22 ± 16,55 37- 145 0,727 

Boy (cm) 167,45 ± 9 
145-

189 
167,84 ± 8,1 

145-

191 
0,083 

BMI 26.17 ± 5.71 15-55 26.17 ±6,07 14-56 0,315 

El bileği çevresi 
(cm) 

17,56 ±2,11 12-29 17,35 ±1,98 11-30 0,295 
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[SB-G1] 

Hiperglisemik acil servis hastalarında ketozis tanısı koymada parmakucu beta-

hidroksibütirat ile idrar daldırma testinin karşılaştırılması 
  

Barış Kuru, Mustafa Sever, Ersin Aksay, Tarık Doğan, Necmiye Yalçın 

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İzmir 
  

Amaç: Diyabetik keto asidoz tanısında, günümüz uluslararası literatürü incelendiğinde, idrar ketonu 
(asetoasetat) yerine kan ketonu (beta-hidroksibütirat) ölçümü önerilmektedir. İdrar ketonu 
bakılması zahmetli, zaman alıcı ve yanlış yorumlara yol açabilen bir testtir. Bununla beraber acil 
servislerde kan ketonu ile ilgili yapılan çalışmalar sınırlıdır. Amacımız serum glikoz düzeyi >=150 
mg/dl tespit edilen hastalarda idrar ketonu varlığı ile kapiller kanda keton varlığını karşılaştırmaktır. 
Gereç-Yöntem: Prosepektif kesitsel çalışmada, acil serviste serum glikoz düzeyi 150 mg/dL ve 
üzerinde olan hastaların parmak ucu kan beta-hidroksibütirat, venöz kan gazı ve idrar ketonu 
ölçümü yapıldı. 
Bulgular: Çalışmaya 265 hasta dâhil edildi. Hastaların yaş ortalaması 62,4± 14,9 yıl, %65,7‟si 
kadındı. İdrar ketonu negatif olan 221 hastanın 29‟unda (%13,1) parmak ucundan kan ketonu 
pozitif olarak saptandı. Bu hastaların 3‟ü ağır, 6‟sı orta düzeyli, 20‟si hafif düzeyli ketonemikti 
(Tablo 1). Olguların kapiller kan keton düzeyleri ortalaması 0,524±0,9 mmol/L (min.: 0 mmol/L, 
max.: 6,7 mmol/L) tespit edildi.  

Sonuç: Acil servise başvuran ve kan glikoz değeri 150 mg/dL üzerindeki hastalar içinde, idrar keton 
ölçümü yerine kapiller kan keton ölçümünün kullanılması hastaların yönetiminde önemli değişikliğe 
yol açabilir. 
  

Anahtar Kelimeler: acil tıp, beta-hidroksibütirat, diyabetik ketoasidoz, idrar daldırma testi, 
parmakucu kan keton testi 

 

 
İdrar daldırma keton düzeyleri ile kapiller kan keton düzeyleri hasta sayısı 
karşılaştırması 
Kan Keton Düzeyleri 

 
Ġdrar Keton Düzeyleri 

  

 
- +/- +1 +2 +3 Toplam 

Yok 192 (72,4) 18 (6,8) 1 (0,4) 0 0 211 (79,6) 

Hafif 20 (7,5) 7 (2,6) 5 (1,9) 0 2 (0,8) 34 (12,8) 

Orta 6 (2,3) 1 (0,4) 5 (1,9) 0 0 12 (4,5) 

Ağır 3 (1,1) 2 (0,8) 1 (0,4) 1 (0,4) 1 (0,4) 8 (3) 

Toplam 221 (83,4) 28 (10,6) 12 (4,5) 1 (0,4) 3 (1,1) 265 (100) 

Veriler n (%) olarak verilmiştir 
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[SB-G2] 

Acil Tıpta EKG Yorumlama Eğitimi: Yöntemler, Kaynaklar, Yeterlilik 
Değerlendirmesi ve Ulusal Standardizasyon 
  

Betül Akbuğa Özel1, Ahmet Demircan2, Ayfer Keleş2, Fikret Bildik2, Deniz Özel3, Gül Pamukçu 
Günaydın4, Mehmet Ergin5 
1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp A.D, Ankara 
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp A.D, Ankara 
3Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi A.D, Antalya 
4Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Ankara 
5Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Acil Tıp A.D, Konya 

  

Amaç: Türkiyedeki Acil Tıp programlarındaki EKG yorumlama eğitimlerinin durumunun ve 
programların ulusal standardizasyona ilişkin tutumlarının saptanması amaçlanmıştır.  
Gereç-Yöntem: 18 soruluk anket formu, 42 AD başkanı/klinik şefinin kişisel internet adreslerine e-

posta olarak gönderilmiştir. Veriler SPSS 11.0 programına yüklenmiş ve Ki Kare Testi ile analiz 
edilmiştir. Programların eğilimleri Likert Skalası kullanılarak değerlendirilmiştir. 
Bulgular: 42 Acil Tıp programından 39‟u (%92,9) çalışma anketini yanıtlamıştır. Programların 
28‟inde (%71,8) formal bir EKG eğitim müfredatı bulunmamaktadır. Programların 13‟de (%33) 
multidisipliner şekilde EKG yorum eğitimi verilmektedir. En yaygın ve değerli bulunan: EKG öğretim 
yöntemi, acil serviste klinik eğitim (%100); EKG eğitim kaynağı, ana kitaplar (%97,4); EKG yorum 

becerisini değerlendirme yöntemi, vaka senaryolarıdır (%97,4). Programların yalnızca 13‟ünde 
(%33,3) yeterlilik kanıtlama zorunluluğu mevcuttur. En yaygın ve değerli bulunan eğitim yöntemi 
eğitimciden gözleme dayalı geçer not almadır (%92,3). Programların 27‟si (%69,2) EKG 
eğitimlerinin yeterli olduğunu, 35‟i (%89,7) formal bir EKG eğitim müfredatının olması ve 28‟i 
(%71,8) ulusal EKG eğitim müfredatının oluşturulması gerektiğini düşünmektedir. Bununla birlikte, 
11‟i (%28,2) ulusal bir yeterlilik sınavına ve 10‟u (%25,6) ulusal bir yeterlilik şartı oluşturulmasına 
karşıdır, 13‟ü (%33,3) hem ulusal bir yeterlilik sınavı hem de ulusal bir yeterlilik şartı oluşturulması 
konusunda kararsızdır. Müfredatı olan birimler kardiyoloji rotasyonunu ilk tercih öğretim yöntemi 
olarak görmezken, formal sınav ve asistanların birbirlerini değerlendirmeleri yöntemini EKG yorum 
becerisini değerlendirme yöntemi olarak ilk tercih görmektedir (p<0,05). Müfredatı olmayan 
birimlerde aynı zamanda yeterlilik kanıtlama koşulu da bulunmamaktadır (p<0,05). Hastane türü, 
eğitim veren uzman çeşitliliği ve program yaşı değişkenleri ile müfredat varlığı yokluğu arasında 
ayrı ayrı yapılan analizlerde istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (p>0,05). 
Sonuç: EKG yorum eğitimi için formal müfredatlarının oluşturulmasının önündeki öznel ve nesnel 
engellerin tanımlanması, formal müfredatların oluşturulması, uygulama halindeki eğitim 
modellerinin etkinlik açısından sorgulanması ve gösterilebilir yeterliliğin ölçütlerinin belirlenmesi 

açısından daha kapsamlı ve ayrıntılı araştırmaların yapılması, kabul görüyorsa EKG yorum eğitimi 
ulusal kılavuzlarının oluşturulması düşünülmelidir. 
  

Anahtar Kelimeler: acil tıp, elektrokardiyografi yorum eğitimi, yeterlilik 
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[SB-G3] 

Acil Servislere Başvuran Aile İçi Şiddete Uğrayan Kadınların Şiddetin Derecesi 
İle Sosyodermografik Özelliklerinin İlişkisi 
  

Hüseyin Ülger1, Meral Saygun2, Turgut Deniz3 
1Sağlık bakanlığı-Hitit üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Servis, Çorum 
2Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı, Kırıkkale 
3Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Ana Bilim Dalı, Kırıkkale 

  

Amaç: Bu çalışmada, acil servislere aile içi şiddetle başvuran kadınların dermografik özellikleri, 

şiddetin yeri ve türü, başvuru yeri ve şekli, medeni hali, hastalığı, çalışma durumu, eğitim düzeyi, 
kadınların uğradığı şiddetin özellikleri, şiddetin derecesi ile bunların arasındaki ilişkinin saptanması 
amaçlanmıştır. 
Gereç-Yöntem: Çalışmaya 2012 yılında Çorum ilinde acil servislere başvuran ve aile içi şiddet formu 
düzenlenen ve halk sağlığı müdürlüğüne bildirilen 176 kadın vaka dahil edilmiştir.  
Bulgular: Şiddete uğrayan kadınların yaş ortalaması 32.33±11.21 idi. Kadınların %45.5‟i 25-34 yaş 
arasındaydı. Kadınların %51.7‟si ilkokul mezunu, %76‟1‟i herhangi bir işte çalışmamakta, %90.9‟u 
evliydi. Kadınların %81.3‟ü çocuk sahibi ve %5.1‟i şiddet gördüğü sırada hamileydi. Şiddet gören 
kadınların% 5.7‟si psikiyatrik hastalığı olduğunu, %19.9‟u organik hastalığı olduğunu belirtmiştir. 
%67.0‟ı fiziksel şiddete uğradığını ve olayın %91.5‟inin evde olduğunu belirtmiştir. Kadınların 
%88.6‟sı eşinden şiddet gördüğünü ve şiddet gören kadınların %86.4‟ünün daha önce de şiddet 
gördüğü belirlenmiştir. Kadınların %64.2 si “Şiddetin ciddiyetini belirleme skalasına” göre yumruk, 
tekme, yara ve kesikle, %30.1‟i ise tokat ve itme şikayeti ile başvurmuşlardır. Şiddete uğrayan 
kadınların %33.1‟i şiddeti uygulayan kişinin alkollü olduğunu belirtmişlerdir. 
Kadınların eğitim düzeyi ile başvuru şekli, şiddet türü ve yeri arasında anlamlı fark yoktur. 
Kadınların evli, dul ve bekar olmalarına göre şiddeti uygulayan kişi ve uygulanan şiddet türü 
değişmektedir. Yüksek okul mezunlarını iş imkanına sahip olduğu görülmekte iken diğer tüm eğitim 
düzeyilerinde ise düşüktür. Yüksek okul mezunları daha ağır siddete maruz kalmakta, eğitim düzeyi 
düşük olanlar ise tehditle sindirilebilmektedir. Aile içi şiddete uğrayan kadının eğitim düzeyi ne 
olursa olsun ruhsal sağlığı olumsuz etkilenmektedir.  

Sonuç: Acile başvuran aile içi şiddete uğrayan kadınların şiddetin tüm türlerine maruz kalmasına 
karşın yüksek oranda fiziksel şiddete uğradığı görülmektedir. Kadınların şiddeti sadece fiziksel 
olarak algılamaları, diğer şiddet türlerine maruz kalsalar bile farkında olmamalarına ve şiddetin 
ortadan kaldırılmasına yönelik girişimlerde bulunmamalarına neden olmaktadır. 
  

Anahtar Kelimeler: aile içi şiddet, acil servis, kadınlar 
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[SB-G4] 

Pediatrik hasta bakımı sağlayan sağlık personelinde çocuk istismarı ile ilgili 
mitlerin yaygınlığı ve bu inanışları etkileyen faktörler 
  

Mehmet Özen1, Hayri Ramadan1, Mehmet Numan Erdem1, Sevilay Vural2, Ebru A. Sezer3, Figen 

Coşkun1 
1Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği, Ankara 
2Bartın Devlet Hastanesi Acil Servisi, Bartın 
3Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Ankara 

  

Amaç: Çocuk istismarı ve ihmali, toplumlarda ne boyutta olduğu iyi bilinmeyen, çoğu kez gizli kalan 
ve mağdurlarının genellikle dile getirmekte zorlandığı bir sağlık problemidir.  
Hazırladığımız anket ile acil serviste çalışan hemşire ve doktorların, çocuk istismarı hakkındaki bilgi 
düzeyini ölçmeyi ve mitlerini (yanlış inanış) ortaya çıkarmayı amaçladık.  
 

Gereç-Yöntem: Çalışmamıza, Ankara‟da görev yapan Üniversite, Eğitim ve Araştırma ile Devlet 
Hastanelerinin Acil servislerinde çalışan acil tıp doktorları, çocuk hastalıkları ve sağlığı doktorları, 
pratisyen doktorlar ile acil serviste çalışan yardımcı sağlık personellerin‟den oluşan 400 kişilik grup 
ve 105 kişilik kontrol grubu dahil edildi. Çocuk istismarı ve ihmali hakkında mitlerin bulunduğu 
sorulardan oluşan bir anket formu oluşturuldu. Alınan cevaplar istatistiksel olarak değerlendirildi. 
 

Bulgular: Çalışmaya acil servislerde çalışan 200 doktor (146‟sı acil tıp asistanı, 42‟si acil tıp uzmanı 
ve 12‟si pratisyen), 200 yardımcı sağlık personeli (158‟i acil servis ve 42‟si çocuk acil servis 
hemşiresi) dahil edilmiştir. Kontrol grubu olarak ise sağlık hizmetleri ile ilgisi olmayan toplam 105 
kişi alınmıştır. Katılımcıların 198‟i (%39.3) erkek ve 307‟si (%60.7) kadındır. Bu kişilerden 182‟sinin 
(%36) çocuk istismarı hakkında eğitim aldığı saptandı. Doktor ve yardımcı sağlık personelleri 
arasında eğitim alan grubun sorgulanan mitlere doğru cevap verme oranları daha yüksektir. Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi ile Üniversite Hastanesi doktorlarının mitlere verdikleri doğru cevap oranları 
birbirine yakın olup yüksek yüzdeye sahip iken, Devlet Hastaneleri doktorlarının verdiği cevaplar ise 
en düşük düzeydedir. Üç yıldan daha kısa süre acil servis çalışma tecrübesi olan doktorların, 3 yıl 
ve üzerinde tecrübesi olan doktorlara göre çocuk istismarı hakkında mitlere verdikleri cevapların 
doğruluk oranları daha düşüktür. 
 

Sonuç: Çocuk hastalarla en çok karşılaşan pediatri ve acil tıp kliniklerinde çalışan tüm sağlık 
personellerinin çocuk istismar ve ihmalinin bulgu ve semptomlarını bilmeleri ve yasal birimlere 
bildirim yapmaları gerekmektedir. Ayrıca çocuk istismarı kavramının kültürlere göre 
değişemeyeceği gerçeğine dayanarak toplumda konu ile ilgili mitlerin çürütülebilmesi için düzenli 
eğitim programları uygulamak gereklidir. 
  

Anahtar Kelimeler: Çocuk istismarı, çocuk ihmali, mit, acil servis, sağlık çalışanları 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. Türkiye A il Tıp Ko gresi -6 Eki   Eskişehir    
 

1077 

 

[SB-G5] 

Acil Serviste Entübasyon Yerini Hızlı Doğrulama: Ultrasonografi 
  

Atacan Güleryüz, Ayfer Keleş, Ahmet Demircan, Fikret Bildik, İsa Kılıçaslan, Ramiz Tel, Ayça Özel, 
Gülhan Coşkun 

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD. 
  

Çalışmanın amacı:  
Acil servislerde ultrasonografinin hızlı tanı ve tedavide kullanımı genişlemektedir. Bu çalışmanın 
amacı, endotrakeal entübasyon tüp (EET) yerini doğrulamada ultrasonografinin rolü ve tanı, 
tedavimize katkılarını araştırmaktır. 
 

Method:  

Gazi Üniversitesi Hastanesi Acil Servisinde 01.04.2012-31.01.2013 tarihleri arasında prospektif, tek 
merkezli, gözlemsel bir çalışmadır. Çalışmaya 18 yaş üstü acil serviste entübe olan, travması, 
boyun ve göğüs bölgesinde deformitesi, bilinen pnömotoraksı olmayan hastalar dahil edildi. 
Entübasyon yeri doğrulama yöntemi olarak End Tidal CO2 ve akciğer grafisi kullanıldı. Entübasyon 
sonrası yatak başı eş zamanlı ultrasonografi ile larenksten geçiş ve akciğer havalanmasına; 
oskültasyon ile de akciğer ve mide havalanmasına bakıldı.  
 

Bulgular:  

Kabul kriterlerine uygun 36 (%39,1) kadın, 56 (%60,1) erkek ve ortanca yaşı 69 (std d. 15,5) olan 
92 hasta alındı. 23 (%25) hasta arrest nedeniyle, 69 (%75) hasta diğer nedenlerle entübe edildi. 
Komorbid hastalıklar arasında en sık kardiak hastalıklar 41 (%44,6) yer aldı. Entübasyon yerini 
doğrulamada kapnografi ve akciğer grafisi kullanıldı. Ultrasonografi ve oskültasyon doğrulama 
yöntemi olarak karşılaştırıldığında fark anlamsızdı (wilcoxon, p > 0.317), hız açısındansa anlamlı 
şekilde hızlıydı (p<0.05), ancak 2 hastada yanlış pozitif sonuç verdi. Ultrasonografinin sensitivitesi 

akciğer grafisine göre hesaplandığında %98, spesifitesi %100, pozitif prediktif değeri %100, negatif 
prediktif değeri %72,5 olarak saptandı. 
 

Tartışma:  
EET yerini doğrulama yöntemi olarak ultrasonografi oskültasyon yöntemine göre daha hızlı, ancak 
bazı durumlarda kısıtlılıklar olduğu saptandı. Kardiak arrest hastalarında % 28‟lere varan yanlış 
entübasyon oranları olması ve kapnografın endobronşial, endotrakeal entübasyon ayrımında 
yetersiz kaldığı düşünülürse, ultrasonografi entübasyon yerini doğrulamada önemli bir yardımcı test 
olabilir. Ultrasonografi ile ilgili birçok çalışma elektif şartlarda yapılmışken, bu çalışma Sim et al.‟un 
çalışmasında olduğu gibi kardiak arrest ve acil şartlardaki hastalara uygulandı ve diğer çalışmalarda 
olduğu gibi yüksek sensitivite ve spesifite gösterdi. Ultrasonografi kullanıcı bağımlı bir tetkik 
olmasına rağmen; hızlı olması, doğrulamada yüksek oranlara ulaşması ve özefagus 
entübasyonlarını erken saptaması gibi avantajları nedeniyle EET yerini doğrulama ikincil test olarak 
kullanılabilir. 
  

Anahtar Kelimeler: trakeyal entübasyon, ultrasonografi, havayolu yönetimi 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. Türkiye A il Tıp Ko gresi -6 Eki   Eskişehir    
 

1078 

 

[SB-G6] 

Acil servise konvulzif nöbet ile başvuran hastalarda İskemi Modifiye Albumin’in 
tanısal değeri 
  

Müzeyyen Uzel1, Neşe Çolak Oray1, Başak Bayram1, Tuncay Küme2, Mehmet Can Girgin1, Özgür 
Doylan1, Ercüment Sarıtabak1, Sedat Yanturalı1 
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, İzmir 
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, İzmir 
  

Amaç: Epileptik nöbet ani, paroksismal, yüksek voltajlı elektriksel boşalımlar sonucu merkezi sinir 
sisteminin bir parçası yada tümünün önüne geçilemeyen aşırı aktivitesidir. Tanıda altın standart 
uzun süreli video-EEG monitorizasyon kaydıdır. Sıklıkla nöbet hastalarının ilk başvuru yeri olan acil 
servislerde EEG monitorizasyon imkanı bulunmamaktadır. Bu nedenle nöbet ile pseudonöbet 
ayrımında yeni tetkikler ve özellikle biyobelirteçler araştırılmaya başlanmıştır. Serum Albümin‟i 
hipoksi, asidoz, superoksit radikal hasarlanması, serbest demir ve bakıra maruz kalma gibi 
durumlarda İskemi Modifiye Albumin‟e (İMA) dönüşür. Buradan yola çıkarak çalışmamızda Acil 
Servise konvulzif nöbet ile başvuran hastalarda İMA‟nın tanısal değerinin araştırılmasını amaçladık 

Gereç-Yöntem: Etik kurul onayı alındıktan sonra Dokuz Eylül Hastanesi Erişkin Acil Servise 
konvulzif nöbet ile başvuran 40 olgu ile benzer yaş ve cinsiyette olan 40 kontrol grubu hasta 
çalışmaya alındı. Hastaların başvuru esnasında (0. saat) ve 4. saatte İMA ve albumin düzeylerine 
bakıldı. Aayrıca albumin/İMA oranları da hesaplandı. Gruplar; sosyodemografik veriler, konvülzif 
nöbete ait bilgileri, 0 ve dördüncü saatteki İMA değerleri açısından karşılaştırıldı. İstatistiksel 
analizde “SPSS 15.0” programı kullanıldı, p<0.05 anlamlı kabul edildi. 
Bulgular: Olgu ve kontrol grubunda hastaların 22‟si (%55) kadın, 18‟i (%45) erkek ve yaş 
ortalamaları sırasıyla 45.10±21.94 ve 43,50±20,79 idi. Olgu ve kontrol grubunda İMA düzeyi 
ortalaması başvuru anında 61,5IU/ml ve 18,5IU/ml (p=0,000) ve 4. saatte 56,66IU/ml ve 

15,40IU/ml (p=0,000) idi. Olgu ve kontrol grubunda albumin/İMA oranları ortalamaları 0. saatte 
1555,28 IU/g ve 462,45 IU/g (p=0,000) ve 4. saatte 1431,40 IU/g ve 383,55 IU/g idi (p=0,000). 

Olgu grubundaki 40 hastanın 37‟si jeneralize nöbet, 3‟ü parsiyel nöbet geçirmişti. Parsiyel ve 
jeneralize nöbet geçiren hastaların İMA düzey ortalamaları sırasıyla 0. saatte 47,07 IU/ml ve 62,30 
IU/ml (p=0,668), 4. saatte 45,93 IU/ml ve 57,52 IU/ml idi (p=0,740).  

Sonuç: Çalışmamızın sonuçlarına göre konvulzif nöbet geçiren hastalarda kan İMA düzeyi anlamlı 
olarak yükselmektedir. Nöbet tipine göre İMA düzeyi ortalamaları arasında fark yoktu. 
  

Anahtar Kelimeler: Epilepsi, konvülzif nöbet, İskemi Modifiye Albümin, Acil servis 
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[SB-H1] 

Acil Servise başvuran akut ST segment yükselmeli miyokard infarktüsü 
hastalarda birincil perkütan koroner girişim zamanı 
  

Onur Zorbozan1, Arif Alper Çevik1, Nurdan Acar1, Engin Özakın1, Hamit Özçelik1, Süleyman Esat 
Şen1, Alparslan Birdane2 
1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı 
2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı 
  

Amaç: Bu çalışmada Acil Servisimize başvuran akut ST segment yükselmesi olan miyokard 
infarktüsü hastalarında primer perkütan koroner girişim uygulanma süresinin tayini ve bu sürenin 
güncel tanı ve tedavi rehberlerine uygunluğunu değerlendirmek, bu süreyi etkileyen faktörler, 
morbidite ve mortalite üzerine etkilerini analiz etmek amaçlandı.  
Gereç-Yöntem: Bu çalışmada Ekim 2011-Kasım 2012 tarihleri arasında üniversite hastanesi Acil 
Servisne başvuran ve/veya 112 ile transfer edilen hastalar üzerinde prospektif olarak 
gerçekleştirildi. 
Bulgular: Çalışmaya 167 olgu dahil edildi %76.6‟sı erkekti (yaş ort; 60.1±12.8). Ortalama ΤΙΜΙ 
skoru kadın hastalarda 6, erkek hastalarda 3 idi (p<0.001). Semptom-başvuru süresi 28 hastada 1 
saatin altında, 47 hastada 1-2 saat arasında, 33 hastada 2-4 saat arasında, 13 hastada 6-12 saat 

arasında ve 29 hastada 12 saatin üzerindeydi. İstatistiksel olarak anlamlı olmamasına rağmen 
semptom-başvuru süresi uzadıkça yaş ortalamasının ve 1 aylık mortalitenin arttığı gözlendi. 112 
ambulansı tarafından getirilen hastalarda ortalama EKG değerlendirme (p<0.001) ve konsültasyon 

istem (p=0.0032) zamanı daha kısa, ortalama TIMI skoru (p<0.05) daha yüksektiTüm olgularda 
ortalama EKG değerlendirme zamanı 3.25±2.63 dk, konsültasyon istem zamanı 3.06±3.21 dk, 
konsültan geliş zamanı 7.38±5.96 dk, aktivasyon zamanı 6.04±7.45 dk, laboratuar varış zamanı 
27.14±21.86 dk, katater zamanı 10.6±4.43 dk, balon zamanı 12.12±5.80 dk, kapı–balon zamanı 
68.8±28.8 dk olarak saptandı. Aktivasyon (p=0.007) ve kateter laboratuarı varış (p<0.001) 
zamanı mesai saatlerinde mesai dışı saatlerdekinden anlamlı düzeyde daha kısaydı. Kapı-balon 

zamanı mesai dışı saatlerde, laboratuar varış zamanındaki uzamaya bağlı olarak, anlamlı düzeyde 
arttı (p<0.001). Tüm olguların %79.6‟sında kapı-balon zamanı hedef süre olan 90 dakikanın altında 
bulundu. Kapı-balon zamanı uzun olan hastalarda 1 aylık mortalite, TIMI skoruna göre hesaplanan 
beklenen 1 aylık mortaliteden daha yüksekti..  
Sonuç: Olgularımızın %80'inde kapı-balon zamanı 90 dk'nın altında gerçekleşmiştir. Mesai içi 
saatlerdeki süreçler çok daha hızlı olarak işlemektedir. Kapı-balon zamanı uzadıkça mortalite TIMI 
skorlamasında öngörülenden daha yüksek olarak gerçekleşmiştir. 
  

Anahtar Kelimeler: miyokard infarktüsü, perkutan girişim, kapı-balon zamanı 
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[SB-H2] 

Esogü tıp fakültesi acil servisine başvuran hastaların sigara içme özellikleri ve 
sigara içiciliğinin acil serviste klinik ve ekonomik boyutu 
  

Rumeysa Can1, Arif Alper Çevik1, Nurdan Acar1, Engin Özakın1, Selma Metintaş2 
1esogü tıp fakültesi acil tıp abd 
2esogü tıp fakültesi halk sağlığı abd 

  

Amaç: Erişkin Acil Servis Bölümüne başvuranlarda sigara içmenin klinik ve ekonomik önemini 
belirlemektir.  

Gereç-Yöntem: Veriler prospektif olarak toplandı. Acil servise nisan-kasım 2011 tarihleri arasında 
başvuran Glaskow koma Skoru (GKS) >=14 olan 4000, GKS<= 14 156 hastaya sosyodemografik 

özellikleri, sigara içme alışkanlıkları, Fagerstrom nikotin bağımlılık testi ve sigarayı bırakma ile ilgili 
istekleri soruldu. Hastalar takip edilerek, acil servis hizmet bedelleri ve tanıları ICD-10 kodlamasına 
göre kaydedildi.  

Bulgular: Çalışma 1974 (%47.5) erkek, 2182 (%52.5) kadın 4156 kişide yapıldı.Yaş ortalaması 
45.5 ± 20.1 idi. Hastaların %31.42 ü sigara kullanmaktaydı. Sigara kullananların 430' unun 
(%32.9) kadın, 876' sının (%67.1) erkek; kullanmayanların 1752‟ sinin (%61.5) kadın, 1098‟ inin 
(%38.5) erkekti. Sigara içenlerin 847‟ si (%69.2) sigarayı bırakmak istemekteydi. Fagerstrom 
bağımlılık derecesine göre 304' ü (%24.8) çok düşük, 371' i (%30.3) düşük, 215' i (%17.6) orta, 
291' i (%23.8) yüksek, 43' ü (%3.5) çok yüksek bağımlı olarak saptandı. Sigara kullanımı ile GKS 
arasında anlamlı ilişki bulundu (X2=33.612; p=0.000<0.05). GKS>= 14 olanların 1224‟ ünün 
(%30.6) sigara kullanan, 2776‟ sının (%69.4) sigara kullanmayan; GKS <= 14 olanların 82' sinin 
(%52.6) sigara kullanan, 74' ünün (%47.4) sigara kullanmayan olduğu görüldü. Hastaların 3383‟ ü 
(%82.0) taburcu oldu, 448' i (%10.9) servise, 271' i (%6,6) yoğunbakıma yatırıldı. 3' ü (%0,1) acil 
servisi izinsiz terk etti. 15' i (%0.4) tedaviyi reddetti. 1' i (%0.0) sevkedildi ve 7' si (%0.2) öldü. 
Sigara kullanan hastaların acil servis hizmet bedeli ortalamaları (x=92.788), sigara 
kullanmayanlarınkinden (x=73.920) yüksek bulundu. Alkol ile sigara kullanımı arasında anlamlı 
ilişki bulundu (X2=537.022; p=0.000<0.05). Sigara kullanan hastaların 359' unun (%27.5) alkol 
kullandığı, 947' sinin (%72.5) kullanmadığı; sigara kullanmayan hastaların 95' inin (%3.3) alkol 
kullandığı, 2755‟ inin (%96.7) kullanmadığı görüldü.  
Sonuç: Acil servise başvuran hastaların önemli kısmını sigara içenlerin oluşturması nedeniyle, acil 
servis hekimlerinin sigara bırakma çalışmaları içine alınmaları önemlidir. 
  

Anahtar Kelimeler: acil servis, sigara, prevalans, ekonomik boyut 
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[SB-H3] 

Acil serviste kolesistit şiddetinin belirlenmesinde kan prokalsitonin düzeyi 
  

Şaben Şakalar, Engin Özakın, Taylan Kara, Arif Alper Çevik, Nurdan Acar, Filiz Baloğlu Kaya, 
Serkan Doğan, Özge Bolluk 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Eskişehir 
  

Amaç: Safra kesesi hastalıkları tüm dünyada önemli bir sağlık problemidir. Zamanında tanısı 
konulmaz ve uygun şekilde tedavi edilmez ise mortalite ve morbiditesi yükselir. Son yıllarda sepsis, 
travma, yanık, pankreatit gibi sistemik enflamatuvar olaylarda akut faz reaktanı olarak 
prokalsitonin (PCT) düzeyinin arttığı tespit edilmiştir. Çalışmamızda acil servis (AS)‟te kolesistit 
şiddetinin belirlenmesinde PCT düzeyinin saptanmasını amaçladık. 
 

Gereç-Yöntem: Çalışma 01.06.2013 ile 20.08.2013 tarihleri arasında ileriye dönük olarak ESOGÜ 
Tıp Fakültesi AS‟inde yapıldı. Çalışmaya 18yaş ve üzeri kolesistit tanısı alan hastalar dahil edildi. 
Kan PCT değeri 0.5ng/ml altında normal, 0.5–2ng/ml sistemik enfeksiyon, 2–10ng/ml ciddi sepsis, 

10ng/ml üzeri septik şok belirteci olarak kabul edildi. Kolesistit tanısını ve şiddet düzeyini 
belirlemede Tokyo 2013 Kılavuzu esas alındı. Hastalar şiddet düzeyine göre evre 1,2,3 olarak 
sınıflandı (Tablo 1).  
 

Bulgular: 15 kadın (%68.2) ve 7 erkek (%31.8) olmak üzere 22 hasta çalışmaya dahil edildi. 
Hastaların yaş ortalaması 60.4 ±19.272 (aralık:18-82) idi. Ortalama PCT değeri 0.589±1.232ng/ml 
(aralık: 0.034-5.614) olarak hesaplandı. Şiddet düzeyi evre 1 olan 14(%63.6) hastanın ortalama 
PCT değeri 0.213 ng/ml, evre 2 olan 7(%31.8) hastanın ortalama PCT değeri 0.623 ng/ml, evre 3 

olan 1(%4.5) hastanın PCT değeri 5.614 ng/ml saptandı.  
 

Sonuç: PCT değeri evre 3 olan 1 hastada yüksek saptandı. Evre 2 hastalarda ortalama PCT değeri 
yüksek saptansa da evre 1 ve 2 hasta grupları arasında kolesistit şiddeti ile PCT düzeyleri arasında 
anlamlı bir ilişki saptanmadı. Acil tıp hekimlerince, akut kolesistit tanısı alan hastalarda kan PCT 
düzeyi belirlenerek, kritik hastaların erken dönemde yönetiminin daha iyi sağlanacağı 
düşüncesindeyiz. 
  

Anahtar Kelimeler: kolesistit, şiddet düzeyi, prokalsitonin 

 

 
Tokyo 2013 kılavuzu, klinik şiddet düzeyi evrelemesi 
EVRE 3 EVRE 2 EVRE 1 

Hipotansiyon Beyaz küre>18000 mm3 

Evre 3 ve 2 deki kriterleri 

karĢılamayan ve kese ile sınırlı 
enflamatuar değiĢiklikler olması 

Bilinç değiĢikliği Sağ üst kadran ağrısı 
 

PO2/FiO2<300 

72 saat üzeri semptom süresi, biliyer 
peritonit, perikolesistik abse, 

gangrenöz ve amfizematöz kolesistit 
varlığı 

 

Kreatinin >2 

mg/dl   

INR,PT >1,5 
  

Trombosit 
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[SB-H4] 

Karbonmonoksit zehirlenmesinde oksidatif stres yanıtı ve bu yanıta normobarik 
ve hiperbarik oksijen tedavisinin etkisi 
  

Ergan Akgül1, Fikret Bildik1, Ahmet Demircan1, İsa Kılıçaslan1, Ayfer Keleş1, Esra Akgül2, Murat 

Kocabıyık3, Mustafa Kavutcu3 
1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Ankara 
2Fora Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi, Ankara 
3Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbı Biyokimya Anabilim Dalı, Ankara 

  

Amaç: Karbonmonoksit (CO) zehirlenmesi hem mortalitesinin yüksek, hem de geç nörolojik 
sekellere neden olmasıyla önemli bir halk sağlığı sorunudur. CO zehirlenmesinin patofizyolojisinde 
doku hipoksisi dışında oksidatif streste artış meydana geldiği gösterilmiştir. Günümüzde CO 
zehirlenmesi tedavisinde normobarik (NBO) ve hiperbarik oksijen (HBO) uygulanmaktadır. Ancak 

HBO tedavisinin yeri tartışmalıdır. Çalışmanın amacı CO zehirlenmesiyle başvuran hastalarda 
gelişen oksidatif stres ve lipit peroksidasyon yanıtını araştırmak ve NBO veya HBO tedavisinin 
oksidatif stres ve lipit peroksidasyon belirteçleri üzerine etkilerini karşılaştırmaktır. 
Gereç-Yöntem: Acil serviste CO zehirlenmesi tanısı alan erişkin hastalar çalışmaya alındı. Senkop, 
konvulsiyon, bilinç değişiklikleri, fokal nörolojik defisit, serum COHb >%25 olan hastalar ve COHb 
>%15 olan gebeler, miyokardiyal iskemi bulguları varlığına göre HBO tedavisi uygulandı. HBO, NBO 
tedavi grupları ve kontrol grubu oluşturuldu. İlk başvurularında, NBO veya HBO tedavisinin 1. ve 5. 
gününde serum örnekleri alındı. Lipit peroksidasyonu için TBARS, oksidan olarak nitrik asit sentaz 

(NOS), antioksidan olarak süperoksit dismutaz (SOD), katalaz (CAT) ve glutatyon s-transferaz 

(GST) çalışıldı. Ayrıca hastaların semptomları ve acil laboratuvar değerleri karşılaştırıldı. 
Bulgular: Çalışmaya 56 NBO, 25 HBO tedavisi alan 81 hasta ve 24 sağlıklı kontrol grubu alındı. 
Hastaların yaş ortalaması 37.01±15.08 idi ve gruplar arası anlamlı fark yoktu. İlk başvuruda TBARS 
ve NOS düzeyleri kontrol grubuna göre anlamlı yüksekti (p=0.002, p=0.000). CAT, GST ve SOD 
düzeyleri ise anlamlı oranda düşüktü (p=0,001, p=0,003, p=0,001) (Tablo). Tedavinin 1. ve 5. 
günlerinde TBARS‟ta artış, NOS‟da azalma, antioksidanların düzeylerinde ise düzensizlik gözlenirken 
HBO ve NBO tedavi grupları arasında düzenli anlamlı ilişki saptanmadı (Grafik). Senkop ile COHb 

düzeyleri arasında anlamlı ilişki bulundu (p=0,000, EAA=0,891). Beyaz küre ve laktik asit düzeyi 
HBO grubunda NBO grubuna göre anlamlı yüksekti (p=0.008 ve p=0,003). 
Sonuç: Bu çalışmada gerek lipit peroksidasyonu ürünlerinin ve oksidanların artması, gerekse 

antioksidanlarda azalma CO zehirlenmesinde oksidatif stres geliştiğini göstermektedir. Ancak 
oksidatif stres üzerine etkisi açısından HBO ve NBO tedavisinin birbirine üstünlüğünden söz 
edilemez. 

  

Anahtar Kelimeler: Karbonmonoksit zehirlenmesi, oksidatif stres, lipit peroksidasyonu, 

normobarik oksijen tedavisi, hiperbarik oksijen tedavisi 
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HBO ve NBO gruplarında TBARS düzeylerinin tedavi sürecinde değişimi 

 
 

 

İlk başvuruda TBARS, NOS, CAT, GST ve SOD düzeylerinin CO zehirlenmesi olan 
hastalar ile kontrol grubu ve HBO ile NBO tedavi gruplarına arasında karşılaştırılması 
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[SB-H5] 

Pulmoner Embolide Yanlış Tanı Ve Sebepleri 
  

Mehmet Çelikdemir1, Ahmet İlvan2, Seyran Bozkurt3, Ulaş Karaaslan4, İbrahim Toker5, Filiz Demir6, 

Cüneyt Ayrık3 
1Burdur Devlet Hastanesi Acil Servis, Burdur 
2Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Mersin 
3Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı, Mersin 
4Balıkesir Devlet Hastanesi Acil Servis, Balıkesir 
5İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği, İzmir 
6Niğde Devlet Hastanesi Acil Servis, Niğde 

  

Amaç: Çalışmamızda şikayetlerinin sebebi pulmoner tromboemboli (PTE) olmasına rağmen yanlış 
tanı alan ve sonrasında tarafamızdan PTE tanısı konulan hastalar ile ilk tanısı PTE olan hastalara ait 

demografik özellikler, risk faktörleri, klinik ve laboratuar bulguları gibi çeşitli verilerin incelenmesi, 
yanlış tanı almayı etkileyen faktörlerin ortaya çıkarılması ve PTE hastalarına yanlış tanı 
konulmasının önüne geçilmesi amaçlanmıştır. 
Gereç-Yöntem: Çalışmaya hastanemiz Göğüs Hastalıkları servisinde, Ocak 2007 ile Ocak 2012 
tarihleri arasında yatırılarak takip edilen 18 yaşından büyük 100 PTE olgusu alındı. Çalışma 
retrospektif olarak yapıldı. Birden fazla yatışı olan olguların ilk yatış bilgileri esas alındı.  
Bulgular: Bu incelemede şikayetlerinin sebebi PTE olmasına rağmen ilk olarak yanlış tanı alan ve 
sonrasında tarafımızdan PTE tanısı konulan 26 olgu ve ilk tanısı PTE olan 74 olgu çeşitli veriler 
açısından karşılaştırıldı. 
Olguların 56‟sı (%56) erkek, 44‟ü (%44) kadındı. Ortalama yaş erkeklerde 47.9±17.2 yıl, 
kadınlarda 50.5±18.4 yıl idi. Ortalama yaş, doğru tanı alan grupta (DTAG) 59.85±15.47, yanlış tanı 
alan grupta (YTAG) 54.68±13.27 yıl idi (p=0.07). İki grup arasında fizik muayene ve laboratuar 

bulguları açısından anlamlı bir fark bulunmadı. YTAG‟de en sık görülen yanlış tanılar pnömoni, 
sadece derin ven trombozu (DVT), akut koroner sendrom, ve nonspesifik göğüs ağrısı idi (Tablo 1). 
Tanı alma süresi 1 haftadan fazla olan olgularda yanlış tanı oranı fazla bulundu (p=0.002) (Şekil 1). 
PTE„ye ait herhangi bir risk faktörü olmayan olgularda yanlış tanı oranı fazla bulundu (p=0.017) 
(Şekil 2). Kalp hastalığı olan olgularda ise yanlış tanı oranı az bulundu (p=0.033). Bu olguları 
Geneva risk sınıflamasına göre değerlendirdiğimizde, klinik olasılık artıkça yanlış tanının azaldığı 
gözlemlendi (p=0.011) (Tablo 2).  
 

Sonuç: Geneva risk sınıflamasına göre düşük risk sınıfında olanlarda, tanı alma süresi 1 haftadan 
fazla olanlarda, PTE„ye ait herhangi bir risk faktörü ve kalp hastalığı olmayan olgularda yanlış tanı 
oranı anlamlı olarak fazla bulundu. PTE kliniği ile uyumlu şikayetlerle hastaneye başvuran 
hastalarda bu parametrelere dikkat edilmesinin PTE„de yanlış tanıları azaltabileceği düşünüldü. 
  

Anahtar Kelimeler: Geç tanı, klinik olasılık, pte, risk faktörü, yanlış tanı 
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Şekil 1. YTAG ve DTAG„daki olguların ortalama tanı alma süresi 

 
 

 

Şekil 2. Risk faktörü varlığına göre doğru- yanlış tanı alan olgu sayıları 
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Tablo 1.Yanlış tanı alan olguların aldıkları yanlış tanılar 

YanlıĢ tanı Olgu sayısı YanlıĢ tanı Olgu sayısı 
Pnömoni 5 Astım atak 1 

Sadece DVT 4 Kalp yetmezliği 1 

Akut koroner sendrom 3 Kronik obstrüktif akciğer hastalığı atak 1 

Nonspesifik göğüs ağrısı 3 Ġdrar yolu enfeksiyonu 1 

Nonspesifik nefes darlığı 2 Epilepsi-senkop 1 

Pulmoner hipertansiyon 2 Akciğer kitle 1 

Tüberküloz 1 
  

 

Tablo 2. Klinik olasılık skorları ile doğru - yanlış tanı arasındaki ilişki 
Klinik olasılık 

 
DTAG YTAG 

 

  
74 26 100 

WELLS 
    

 
DüĢük klinik olasılık 16(%21) 7(%26) 23 

 
Orta klinik olasılık 47(%63) 18(%69) 65 

 
Yüksek klinik olasılık 11(%14) 1(%3) 12 

GENEVA 
    

 
DüĢük klinik olasılık 7(%9) 7(%26) 14 

 
Orta klinik olasılık 61(%82) 19(%73) 80 

 
Yüksek klinik olasılık 6(%8) 0 6 
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[SB-H6] 

112 acil sağlık hizmetleri çalışanları için düzenlenen eğitim toplantılarının akut 
iskemik inme hastalarının tedavisindeki rolü 
  

Süha Türkmen1, Zekeriya Alioğlu2, Ömer Bekar1, Melih İmamoğlu1, Nurbanu Keha Kurt1, Yunus 

Karaca1, Sibel Gazioğlu1 
1Karadeniz Teknik Üniversitesi Acil Tıp AD Trabzon 
2Karadeniz Teknik Üniversitesi Nöroloji AD Trabzon 

  

Amaç 
Akut iskemik inme hastaları için trombolititk tedavi mortalite ve morbiditeye önemli etkisi olan bir 
tedavi yöntemidir. Bu hastaların erken tanınması ve uygun süreler içerisinde bu tedaviye 
ulaştırılmaları hususunda bölgemizde görev yapan 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde görevli doktor, 
paramedik, hemşire ve sağlık teknisyenleri ile eğitim toplantıları düzenlemiştir. Bu çalışma ile 2012 
yılı Ocak ayı içerisinde toplam üç defa düzenlenen bu eğitimlerden sonra retrospektif olarak 2007-

2013 yılları içerinde hastaların acil servise başvuru süre, şekilleri, tanı ve tedavi süreçlerinin 
değerlendirilmesi amaçlanmış ve yapılan eğitim toplantıları öncesi ve sonrası karşılaştırılmıştır. 
 

Gereç ve Yöntem 

KTÜ Tıp Fakültesi Acil Servis'ine 2007-2013 yılları arasında akut iskemik inme nedeni ile başvuran 
tüm hastaların dosyalarına ulaşılarak değerlendirildi. Bu hastalar yıllara göre gruplandırılarak 
verilen eğitim öncesi ve sonrası karşılaştırıldı. 
 

Bulgular 

Verilen eğitimler sonrasında trombolitik uygulanan hasta sayısı 2012 yılı için 27 hasta ve 2013 yılı 
ilk yedi ayı için 19 hasta olmuştur. Verilen eğitimler sonrasında sadece bir yıl içinde 2007-2012 

yılları arası beş yıllık dönemde trombolitik uygulanan tüm hastaların iki katı kadar trombolitik 
uygulanmıştır.  
 

Sonuç 

Hastanemizde 2007 yılından beri inme hastaları için intravenöz trombolitik tedavi uygulanmaktadır. 
2012 yılı ocak ayında Trabzon 112 Acil Sağlık Hizmetelerinde görevli doktor ve yardımcı sağlık 
personelinin inme hastalarının hızlı tanınması ve doğru merkezlere gereken sürede naklinin 
sağlanması için eğitimler verilmiştir. Bu eğitimler sonrasında trombolitik endikasyonları çok hızlı bir 
şekilde belirlenmiş ve hastalar uygun merkeze çok hızlı bir şekilde transfer edilmiştir. Bu çalışma ile 
bölgesel olarak düzenlenen eğitim toplantılarının önemine ve aynı zamanda sahada çalışan ekiplerin 
hastane içi tedavi protokollerinde belirleyici olacaklarına vurgu yapmaya çalıştık. 
  

Anahtar Kelimeler: Akut iskemik inme, trombolitik tedavi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri 
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[SB-I1] 

Acil Serviste Kritik Hastaların Değerlendirilmesinde Mortalite Tahmininde GAP 
(Glasgow Koma Skoru, Yaş, Arteriel Kan Basıncı) ve MEWS (Modifiye Early 

Warning Score-Modifiye Erken Uyarı Skoru) Skorlarının Karşılaştırılması 
  

Özlem Köksal, Gökhan Torun, Erhan Ahun, Fatma Özdemir 
Uludağ Üniversitesi Tıp fakültesi Acil Tıp AD 

  

Amaç: Günümüzde hasta bakımında mortalite tahmininde pek çok skorlama sistemi 
kullanılmaktadır. Kullanılacak skorlama sistemlerinin basit ve kolay hesaplanabilir olması, mortalite 
tahmin gücünün yüksek ve klinisyeni daha dikkatli olmaya sevk etmesi gerekmektedir. Bu 
çalışmada MEWS (Modifiye Early Warning Score-Modifiye Erken Uyarı Skoru) ve GAP (Glaskow 

Koma Skoru (GKS), Yaş, Arterial kan basıncı) skorlarının mortalite tahmin etme güçlerinin 
karşılaştırması amaçlanmıştır. 
Gereç-Yöntem: Halen devam etmekte olan bu çalışmaya acil servise başvuran triaj kategorisi 1 ve 
2 olan travma dışı olgular alınmış olup; geliş nedeni, geliş şekli, yaş, cinsiyet, vital bulgular, 
GKS/AVPU skorları, konsültasyonlar, tanı ve tedavileri ile sonlanma şekilleri kaydedilmiştir. 
Olguların 4 haftalık zaman içinde sağ kalımları izlenmiş, MEWS ve GAP skorları hesaplanarak 

mortalite oranları hesaplanmıştır. 
Bulgular: Çalışmaya şimdiye kadar alınan 84 olgunun yapılan değerlendirmesinde; ortalama yaş 
59.35±16.99 olup, hastaların 43‟ü erkek (%51.2), 41‟i kadın (%48.8) idi. Mortalite tahmini 
açısından yapılan istatistiksel analiz sonucu GAP ve MEWS skorlarının performansları arasında 
anlamlı fark saptanmadı (p = 0.256).  
Sonuç: Klinik ve Yoğun Bakım Ünitelerinde mortalite tahmininde kullanılan MEWS ile yeni bir 
skorlama sistemi olan ve travma hastalarında kullanılan GAP skorunun mortalite tahmin güçlerini 
karşılaştıran ve halen devam etmekte olan bu çalışmanın ön sonuçlarına göre; acil servise başvuran 
triaj kategorisi 1 ve 2 olan kritik hastaların mortalite tahmininde her iki skorun birbirine üstünlüğü 
gösterilememiştir. 
  

Anahtar Kelimeler: Acil servis, Kritik hasta, Mortalite tahmini, Skorlama sistemleri 
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[SB-I2] 

Non-Travmatik Olgularda Kardiyopulmoner Resusitasyona Bağlı Oluşan 
Komplikasyonlar ve Bu Komplikasyonlar Üzerinde Etkili Faktörler 
  

Ümit Kaldırım, Salim Kemal Tuncer 

Gülhane Askeri Tıp Akademisi Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Ankara 

  

Amaç: CPR uygulanan arrest olgularında göğüs kompresyonlarına bağlı özellikle toraks bölgesini 
içeren çeşitli yaralanmalar görülebilmektedir. Bu çalışmada non-travmatik arrest olgularında göğüs 
kompresyonlarına bağlı meydana gelen vücut yaralanmaları otopsi sonuçları ile tespit edildi. Yaş, 
cinsiyet, CPR süresi, hastane öncesi yapılan CPR, ileri hava yolu kullanımı faktörleri ile yaralanmalar 
arasındaki ilişkinin varlığı araştırıldı. Ayrıca bu yaralanmalardan hangilerinin olgularda yaşamsal 
tehlike oluşturduğu değerlendirildi. 
Gereç-Yöntem: Retrospektif olarak 10 yıllık süre içinde otopsi yapılan non-travmatik 203 olguya ait 

veriler yaş, cinsiyet, ölüm nedeni, CPR uygulanan yer, CPR süresi, CPR uygulamasına bağlı oluşan 
yaralanmalar açısından değerlendirildi. Yaralanmalar ile ilişkisi olan faktörler istatistiksel olarak 
analiz edildi. 

Bulgular: Olgularda en sık sol kosta tekli fraktürü (%19,7), en az ise karaciğer ve sol vetrikül 
yaralanması (%1,0) görülmüştür. Yapılan lojistik regresyon analizi sonucunda yaş, cinsiyet, ileri 
havayolu yöntemi, CPR yeri ve süresi faktörleri içinden sadece CPR süresinin komplikasyonlarla 
ilişkili olduğu saptandı. CPR süresi 30 dakika altında olanlara göre 30-60 dakika olanlarda O.R.: 

2,953 (GA:1,283-6,796), 60 dakika ve üzeri olanlarda O.R.: 6,117 (GA:2,270-16,486) olarak 

saptanmıştır. Adli tıp uzmanlarının değerlendirdiği otopsi raporlarına göre %19.2 (n=39) olguda 
CPR‟ a bağlı oluşan komplikasyonlar yaşamsal tehlike oluşturabilecek nitelikte idi.  
Sonuç: Non-travmatik CPR olgularına ait otopsi sonuçlarına göre CPR komplikasyonları üzerinde 
etkili factor CPR süresidir. Bu olgularda oluşan komplikasyonların %19,2 yaşamsal tehlike 
oluştuurabilecek niteliktedir.Hastane öncesi CPR uygulaması, ileri hava yolu kullanımı yaralanma 
riskini arttırmaz. 
  

Anahtar Kelimeler: Kardiyopulmoner Resusitasyon, Komplikasyonlar, otopsi 
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[SB-I3] 

Acil servise başvuran iskemik inmeli hastalarda yatak başı ultrasonografi ile 

ölçülen optik sinir kılıfı çapı ve kafa içi basıncı arasındaki ilişkinin 
değerlendirilmesi 
  

Göknur Yıldız1, Nurdan Acar1, Arif Alper Çevik1, Atilla Özcan Özdemir2, Selma Metintaş3, Davut 

Kaplan1, Engin Özakın1 
1ESOGÜTF Acil Tıp Anabilim Dalı 
2ESOGÜTF Nöroloji Anabilim Dalı 
3ESOGÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı 
  

Amaç: İskemik inme sonrası kafa içi basınç artışını değerlendirmek amacıyla yatakbaşı 
ultrasonografi (US) ile optik sinir kılıf çapının (OSKÇ) ölçülmesi ve 3. ve 5. gün kontrol ölçümlerle 

en yüksek kafa içi basınç değerini saptamak.  
Gereç-Yöntem: Çalışmaya, 25 Haziran 2011-25 Nisan 2012 tarihlerinde başvuran 18 yaş ve üstü 
iskemik inme yakınmaları olan (ani başlayan tek taraflı güçsüzlük, hissizlik, konfüzyon, konuşma 
bozukluğu, görme kaybı, baş dönmesi, dengesizlik) hastalar dahil edildi. Kafa içi basınç artışına 
sebep olan durumlar (kitle, hidrosefali, vs), kafa travması, metabolik bozukluklar (hiponatremi, 
hipernatremi, hipoglisemi, vs) ve gebe olan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Vital bulgular, GKS, 

NIHSS, ASPECT skoru, 1.günde BBT ile ölçülen OSKÇ değerleri, 1,3 ve 5. gün US ile ölçülen OSKÇ 
değerleri, taburculuk sırasındaki Modifiye Rankin Skoru (MRS) değerlendirildi.  
Bulgular: 82 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların yaş ortalaması 67,5 ±12,6 idi ve hastaların 
%51,2‟si erkekti. Ortalama sistolik kan basıncı 152,1±31,1 ve diğer vital bulgular normal olarak 
saptandı. 1.gün, 3.gün ve 5.günde US‟la ölçülen OSKÇ değerleri açısından sağ ve sol göz arasında 
fark saptanmadı (p>0,05). Sağ ve sol göz için 3. günde ölçülen OSKÇ 1. günden daha geniş 
saptandı (p<0,05). 5. günde ölçülen OSKÇ 3. günden daha dar saptandı (p>0,05). 5. günde 
ölçülen OSKÇ 1. günden daha geniş saptandı (p<0,05). Aynı ve çapraz gözde yapılan bütün US ve 
BBT ölçümleri pozitif yönde uyumlu saptandı (r=0,84). 5. gün sonuçlarına göre tPA alan hastalarda 
tPA almayanlara göre sağ göz OSKÇ daha geniş saptandı. OSKÇ ile cinsiyet, GKS, NIHSS, ASPECT 
skoru, MRS, dekompresif cerrahi ve yakınmaların başlangıcından itibaren geçen süre arasında ilişki 
saptanmadı.  
Sonuç: Acil serviste iskemik inme hastalarında kafa içi basınç artışını değerlendirmek ve tedaviye 
erken başlamak için US ile OSKÇ ölçümü klinisyenler için önemli bir seçenektir. 
  

Anahtar Kelimeler: acil servis, iskemik inme, kafa içi basınç artışı, optik sinir kılıf çapı, yatakbaşı 
US 
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BBT‟de ölçülen artmış OSKÇ 

 
 

 

 



 

9. Türkiye A il Tıp Ko gresi -6 Eki   Eskişehir    
 

1092 

 

US ile ölçülen artmış optik sinir kılıf çapı 
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[SB-I4] 

Acil servise araç içi trafik kazası ile başvuran hastalarda kan alkol düzeyi ile 
yaralanma ciddiyetinin ilişkisi 
  

Serkan Doğan1, Nurdan Acar1, Arif Alper Çevik1, Engin Özakın1, Filiz Baloğlu Kaya1, Didem 

Arslantaş2 
1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Eskişehir 
2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı, Eskişehir 
  

Amaç: Bu çalışmada amacımız, acil servise araç içi trafik kazası (AİTK) ile başvuran hastalarda kan 
alkol düzeyi ile yaralanma ciddiyeti, taburculuk ve ölüm arasındaki ilişkinin saptanmasıdır. 
 

Gereç-Yöntem: Çalışmamız 15.09.2011 ile 14.09.2012 tarihleri arasında acil servise başvuran AİTK 
olguları dahil edilerek tanımlayıcı, gözlemsel ve ileriye dönük olarak yapıldı. Çalışmaya 18 yaş ve 
üstü tüm AİTK olguları alındı. Kazazede ve kazaya ait tanımlayıcı özellikler, yaralanma ciddiyet 

skorlamaları [GKS, Revize Travma Skoru(RTS), Yaralanma Ciddiyet Skoru(ISS), Travma-Yaralanma 

Ciddiyet Skoru(TRISS)], kan alkol düzeyleri, istenen konsültasyonlar, hizmet bedeli, taburculuk, 
yatış ve ölüm gibi sonuçlar kayıt edildi.  

Bulgular: 1 yıllık süre içinde AİTK ile başvuran toplam 324 olgunun 210‟u (%64.8) erkek, 114‟ü 
(%35.2) kadındı. 324 olgunun 52‟si (%16) alkollüydü. Alkol alımı %26 oran ile en fazla 35-44 yaş 
grubunda görüldü. Erkeklerde alkollü olma oranı (%21.9) kadınlara (%5.3) göre fazlaydı. Alkollü 
hastalarla alkollü olmayanlar arasında öğrenim durumu açısından fark yoktu. Mevsimlere göre kan 
alkol düzeyinde anlamlı farklılık yoktu. En sık ilkbaharda (%21.7) alkollü AİTK meydana gelirken en 
fazla hasta Mart (%31.2) ayında başvurdu. Kazaların en sık 00:00-08:00 (%32.2) saatleri arasında 
olduğu saptandı (p=0.01). Alkollü olgularda genel durum %42.9 oranla daha kötüydü (p=0.02). 
Hastaların alkollü olması ile yaralanma ciddiyet skorları arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki vardı 
(Tablo 1). Kan alkol düzeyi arttıkça yaralanma ciddiyetinde pozitif yönde bir artış olduğu bulundu 
(Tablo 2). Alkollü olanlarda hizmet bedeli 510.04 (42.67-40404) TL, alkollü olmayanlarda 242.23 
(35.30-81922) TL olduğu görüldü. Alkollü olgularda, alkollü olmayanlara oranla ekstremite 
travmaları daha fazlaydı (%21.5) (p=0.02). Alkollü olanlarda konsültasyon medyan değeri 0 (0-7) 

iken olmayanlarda 1 (0-5) olarak belirlendi (p=0.00). Servise yatan hastaların %30.3‟ünün, opere 
olanların %50‟sinin ve ex olanların %45.5‟inin alkollü olduğu saptandı (p=0.001). 
Sonuç: AİTK geçiren alkollü hastalarda yaralanma ciddiyeti, hizmet bedeli, yatış, ameliyat ve ölüm 
oranları daha fazladır. Acil Tıp hekimleri bu hastaların bakımında ve sonuçlandırılmasında daha 

dikkatli ve planlı olmalıdır. 
  

Anahtar Kelimeler: alkol, trafik kazası, yaralanma ciddiyeti 
 

 
Hastaların kan alkol düzeyi ile yaralanma ciddiyet skorları arasındaki ilişki 

 

Alkol yok 

X±SD 

Alkol var 

X±SD 
Ġstatistik değer 

GKS 14.50±2.12 12.84±4.43 t:2.63 p: 0.01 

RTS 7.67±0.83 6.97±2.11 t:2.36 p:0.02 

TRISS 96.38±13.96 87.37±27.82 t:2.28 p:0.02 

 

Alkol yok 

Medyan(min-max) 

Alkol var 

Medyan(min-max)  

ISS* 3(0-57) 6(0-66) z: 9.53 p:0.00 

*ISS parametresi Mann-Whitney-U testi ile diğer parametreler Ki-Kare testi ile analiz 

edilmiştir. 
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Kan alkol düzeyine göre yaralanma ciddiyeti. 

 

Yasal 

(0-50 mg/dl) 

Hafif 

(51-150mg/dl) 

Orta 

(151-200 mg/dl) 

Ağır 
(201mg/dl ve üzeri) Ġstatistik değer 

GKS 14.51±2.09 13.30±3.96 12.50±4.74 11.66±5.43 F:8.98 p:0.000 

RTS 7.67±0.82 7.69±0.51 6.90±2.00 6.04±3.14 F:12.213 p:0.00 

TRISS 96.42±13.77 94.01±19.42 86.41±28.07 77.08±37.79 F:7.85 p:0.000 

 

Yasal 

(0-50 mg/dl) 

Hafif 

(51-150mg/dl) 

Orta 

(151-200 mg/dl) 

Ağır 
(201mg/dl ve üzeri)  

ISS* 3 (0-57) 5(0-42) 7.5(1-48) 14(2-66) H:15.8p:0.001 

*ISS parametresi Mann-Whitney-U testi ile diğer parametreler Ki-Kare testi ile analiz 

edilmiştir. 
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[SB-I5] 

Travması olmayan hipotansif hastalarda laktat düzeyi ve şok indeksinin birlikte 
kullanımının sonuç ölçütleri üzerindeki değeri 
  

Arif Alper Çevik1, Hakan Dolgun1, Setenay Öner2, Baran Tokar3, Nurdan Acar1, Engin Özakın1, Filiz 

Baloğlu Kaya1 
1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı 
2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı 
3Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı 
  

Amaç: Laktat düzeyi (LD) ve Şok İndeksi (Şİ) yapılan çalışmalarda ayrı ayrı değerlendirilmişir. Bu 
araştırmaların çoğu travma hastaları üzerindedir. Bu araştırmanın amacı acil servise başvuran 
travması olmayan hipotansif hastalarda LD ve Şİ'nin sonuç ölçütleri ile ilişkisini araştırmak ve bu iki 
parametrenin birlikte kullanımının değerini saptamaktır. 
 

Gereç-Yöntem: Bu prospektif gözlemsel olarak üniversite hastanesinde düzenlenen bir araştırmadır. 
Yüksek ve normal LD'leri (YLD ve NLD), yüksek ve normal Şİ (YŞİ ve NŞİ), ve iki parametrenin 
kombinasyon grupları (Grup 1: YLD ve YŞİ, Grup 2: YLD veya YŞİ, Grup 3: NLD ve NŞİ) birincil 
(hastane içi mortalite) ve ikincil (acil serviste (AS) mekanik ventilasyon ihtiyacı, AS'de vazoaktif ilaç 
kullanımı, ve hasteneye yatış) sonuç ölçütleri açısından değerlendirildi.  
 

Bulgular: 131 hasta araştırmaya dahil edildi. YLD düzeyli hastaların %34.7'sine mekanik ventilasy 
uygulandı, p < 0.001. YLD'li hastaların %31.8'i vazo aktif ilaç aldı, p < 0.001. YLD'li hastaların 
%68.1'i hastaneye yatırıldı, p = 0.008. Mortalite YLD'li hastalarda anlamlı şekilde yüksekti 
(%50.7), p < 0.001. YŞİ'li hastalarda da mortalite %39.4 oranında bulundu, p = 0.002. Grup 

analizlerine baktığımızda; Grup 1'in mekanik ventilasyon (%36.1, p < 0.0001, Sensitivite: 100.0%, 
NPV: 100.0%), vazoaktif ilaç kullanımı (%32.8, p < 0.0001, Sensitivite: 100.0%, NPV: 100.0%), 
hastaneye yatış (67.8%, p = 0.093), ve hastane içi mortalite (%54.1, p < 0.0001, Sensitivity: 

100.0%, NPV: 100.0%) oranı diğer gruplardan yüksek bulundu. 
 

Sonuç: Hem YLD hem de YŞİ travmatik olmayan hipotansif hastaların sonuç ölçütleri ile anlamlı bir 
ilişki göstermektedir. Bu iki parametrenin kombine kullanımı sonuç ölçütlerinde yüksek duyarlılık ve 
negatif tahmin edici değerleri ile umut vadeden bir kombinasyon olarak görülmektedir. Daha ileri 
araştırmalar konuya daha fazla ışık tutacaktır. 
  

Anahtar Kelimeler: şok, laktat, hipotansiyon 
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[SB-I6] 

Acil Servisteki Kritik Hastaların Yakınlarının Beklenti ve Gereksinimleri 
  

Umut Ocak1, Ömer Levent Avşaroğulları2, Vesile Şenol3, Ömer Özbakan4 
1Hakkari Yüksekova Devlet Hastanesi 
2Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı 
3Kayseri Erciyes Üniversitesi Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 
4Malatya Devlet Hastanesi 

  

Amaç: Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisi‟ndeki kritik hastaların yakınlarının beklenti ve 
gereksinimlerini incelemek. 

 

Gereç-Yöntem: Kesitsel tipteki bu çalışma 1 Haziran 2012 - 30 Ağustos 2012 tarihleri arasında 
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Servisi‟ne gelen 18 yaşından büyük 873 kritik hasta yakını 
ile yapıldı. Kritik hastaların yakınlarının beklenti ve gereksinimlerinin saptanması için, anlama - 
güven, yakın olma, iletişim, rahatlık, destek alt grup başlıklarından oluşan dörtlü Likert tipinde 
toplam 40 sorunun yer aldığı, yüz yüze görüşme yönteminin kullanıldığı bir anket çalışması 
uygulandı. Alt grup başlıklarının genel ortalaması Likert tipi sorulardan elde edilen toplam puanın 
soru sayısına bölünmesi ile elde edildi. Sonuçlar frekans, yüzde değer, ortalama standart sapma 
olarak verildi. İstatistiksel karşılaştırmalar ki-kare testinin exact yöntemi ile yapıldı. 
 

Bulgular: Çalışmaya 249 (%28.5) kadın, 624 (%71.5) erkek olmak üzere toplam 873 kritik hasta 
yakını katıldı. Katılımcıların yaş ortalaması 41.79±12.13 yıl idi. Soru maddelerinin alt grup 
başlıklarının genel ortalama±standart sapmaları sırası ile anlama - güven 3.75±0.30, yakın olma 
3.51±0.46, iletişim 3.57±0.38, rahatlık 3.56±0.46, destek 3.21±0.53 olarak bulundu. 
 

Sonuç: Kritik hastaların yakınları kendilerinin hastane çalışanları tarafından daha iyi anlaşılmasını, 
karşılıklı güven ve saygı temelinde bir iletişim olmasını, hastalarının yakınında olmayı, hastane 
çalışanlarının kendilerine destek olmalarını ve fiziki ve mimari koşulların daha rahat olmasını 
beklemektedirler. Kritik hastaların yakınlarının beklenti ve gereksinimleri, hizmet kalitesi ve 
memnuniyet için önemli bir gösterge olduğu gibi; sağlık çalışanları ve hasta yakınları arasındaki 
karşılıklı saygı ve anlayışın artması için de önem taşımaktadır. 
  

Anahtar Kelimeler: Acil servis, beklenti, gereksinim, kritik hasta yakını 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. Türkiye A il Tıp Ko gresi -6 Eki   Eskişehir    
 

1097 

 

[SB-J1] 

Acil serviste karın sağ alt kadran ağrısı olan hastalarda prokalsitonin 
düzeyindeki yüksekliğin akut apandisit tanısındaki etkinliği 
  

Osman Çetinkaya, Arif Alper Çevik, Filiz Baloğlu Kaya, Nurdan Acar, Engin Özakın, Hakan Dolgun 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Eskişehir 
  

Amaç:  
Acil serviste karın sağ alt kadran ağrısı olan hastalarda prokalsitonin düzeyindeki yüksekliğin akut 
apandisit tanısındaki etkinliğini değerlendirmeyi amaçladık. 
Gereç-Yöntem:  
Çalışma prospektif olarak Aralık 2012 ile Temmuz 2013 tarihleri arasında 3.basamak bir üniversite 
hastanesi acil servisinde 18yaş ve üzeri karın sağ alt kadran ağrısı olan hastalarda 
yapıldı.Travma,48saat içinde antibiyotik ve analjezik kullanımı,apandisit haricinde başka bir 
inflamasyon bulgusu varlığı,gebelik dışlama kriteri olarak belirlendi.Çalışmaya dahil edilen 
hastaların başvuru anındaki prokalsitonin değerleri kaydedildi.Prokalsitonin değeri;<0.5ng/ml 
normal,0.5–2ng/ml sistemik enfeksiyon,2–10ng/ml ciddi sepsis,>10ng/ml septik şok belirteci 

olarak kabul edildi.Hastalara eş zamanlı Alvarado Skorlama Sistemi ile puan verildi.Skoru 4 ve üzeri 
olan hastalara ultrasonografi ve/veya kontrastlı batın tomografisi ile görüntüleme yapıldı.Akut 
apandisit öntanısı ile ameliyat edilen hastaların patoloji raporları tanı için altın standart kabul 
edildi.Ameliyat olmayan hastalara 48saat içerisinde telefon ile ulaşılarak klinik durumları hakkında 
bilgi alındı. 
Bulgular:  

70 hasta çalışmaya dahil edildi.Bu hastaların yaş ortalaması 31'di(18-80).27(%38.6)hasta ağrı 
başlangıcının ilk 12saati içerisinde,43'ü(%61.4) 12 saat sonrasında başvurdu.Tüm çalışma 
grubunda ortalama Alvarado skoru 5,51 olarak hesaplandı(2-10).Hastaların 44‟üne(%62.9) 
ultrasonografi, 19‟una(%27.1) kontrastlı bilgisayarlı tomografi çekildi ve 19‟una(%27.1) 
ultrasonografi, 12‟ sine(%17.1) bilgisayarlı tomografi ile akut apandisit ön tanısı konuldu.Ameliyat 
sonrası patoloji raporlarına göre 32hasta(%45.7) akut apandisit tanısı aldı.Tanısı kesinleşen 
hastaların ortalama prokalsitonin değeri 0.130 ng/ml(0.022–0.832ng/ml) olarak hesaplandı.Bu 
hastaların 6‟sında prokalsitonin düzeyinin ortalaması 3,261ng/ml olup normal değerlerin üzerinde 
saptandı.Bu değerlerle akut apandisit tanısı ile prokalsitonin düzeyi arasında istatiksel olarak 
anlamlı ilişki bulunmadı(p=0,102).Akut apandisit tanısında prokalsitonin değeri için duyarlılık 
%9.37,özgüllük %89.47,olumlu öngörü değeri %42.85,olumsuz öngörü değeri %53.96 olarak 
hesaplandı.Görüntüleme tetkiki ile patolojik bulgu saptanmayan ancak klinik olarak akut apandisit 

öntanısıyla yatırılan 6 hastanın hepsi ameliyat olmadan takip sonrası taburcu edildi.Bu hastaların 48 
saat sonraki klinik durumlarında değişme olmadı. 
Sonuç:  
Literatürde prokalsitonin düzeyinin akut apandisit tanısı alan hastalarda anlamlı olarak yükseldiği 
belirtilmiştir.Ancak çalışmamızda acil serviste akut apandisit tanısı alan hastaların prokalsitonin 
düzeylerinde anlamlı yükseklik saptanmamıştır.Bu konuda daha fazla olgu içeren çalışmaların 
yapılması gerektiği kanaatindeyiz. 
  

Anahtar Kelimeler: alvarado, apandisit, prokalsitonin 
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[SB-J2] 

Acil Servise Başvuran Zehirlenme Olgularının Retrospektif Analizi 
  

Erhan Zöhre1, Cüneyt Ayrık1, Seyran Bozkurt1, Ataman Köse1, İbrahim Çevik1, İbrahim Toker2, Filiz 

Demir3 
1Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı, Mersin 
2İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği, İzmir 
3Niğde Devlet Hastanesi Acil Servis, Niğde 

  

Amaç: Çalışmamızda, hastanemiz acil servisine akut zehirlenme nedeni ile başvuran hastaların 
demografik, etiyolojik ve klinik özelliklerini incelemeyi amaçladık. 
Gereç-Yöntem: Çalışmamıza 1 Ocak 2009 – 31 Aralık 2011 tarihleri arasında hastanemiz Acil 
Servisi‟ne başvuran 187028 erişkin hasta arasından zehirlenme tanısı alan 509 (%0.27) olgu dahil 
edildi. Çalışma geriye yönelik olarak yapıldı. Verilerin istatistiksel analizinde SPSS (Statistical 
Package fort the Social Sciences) 16.0 istatistik programı kullanıldı. p<0,05 istatistiksel olarak 
anlamlı kabul edildi. 
Bulgular: Hastaların %28.7‟si (n=146) erkek ve %71.3‟ü (n=363) kadındı. Cinsiyetler arasındaki 
fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p=0.004). Olgularımızın yaş ortalaması 28.77±12.11‟di. 
Olgularımızın çoğu 18-25 yaş grubundaydı (p<0.001). Hastaların %83.7‟sinin etkeni intihar amaçlı 
aldığı saptandı. Genç yaş grubunda ve kadınlarda intihar amaçlı zehirlenmeler daha fazla bulundu 
(p<0,001). Zehirlenme etkenine oral yolla maruziyet diğer gruplara göre daha yüksekti (p<0.001). 
Çalışmamızda en sık zehirlenme etkeni %17.6 oranıyla antidepresanlar olarak bulunmuş olup bunu 
analjezikler (%12.8) diğer psikotrop ajanlar (%6.1) takip etmekteydi. İntihar amaçlı alınan ilaçlar 
içinde antidepresanların oranı daha fazlaydı (p<0.001). Olguların %72.5‟inin tek ajanla, %27.5‟inin 
iki ya da daha fazla ajanla zehirlendiği bulundu. Olguların %70.1‟inin kendi ilacıyla zehirlendiği 
tespit edildi. Olguların %36‟sına ilgili bölümlerce hastaneye yatış önerildiği saptandı. Ölüm oranımız 
%0.4‟tü. 
Sonuç: Zehirlenmeler tüm canlı sağlığını tehdit eden evrensel düzeyde bir halk sağlığı sorunudur ve 
acil servislere sık başvuru sebeplerindendir. Çalışmamızda 3 yıllık sürede acil servise başvuruların 
%0.27‟sini zehirlenmelerin oluşturduğu bulundu. Zehirlenmelerin çoğunluğunun ilaçlarla, intihar 
amaçlı, genç yaş grubunda ve kadınlarda olduğu gözlenmektedir. Antidepresanlar, analjezikler ve 
diğer psikotrop ajanlar zehirlenmeye neden olan en sık üç ajanı oluşturmaktaydı. Antidepresanların 
ülkemizde reçetesiz olarak kullanılabilmesi, bu tür ilaçlarla tedavi gören hastaların ruhsal açıdan 
değişkenliği intihar olasılığını arttırmakta ve bu ilaçlarla zehirlenme olasılığını arttırabilmektedir.  
Bu çalışmanın sonuçlarına göre genç yaştaki kadın hastaların major risk grubunu oluşturduğunu 
söyleyebiliriz. Bulgularımızın profesyonel eğitim, halkın eğitimi ve yeni araştırmalar gibi aktivitelere 
de kılavuzluk edebileceğine inanıyoruz. 
  

Anahtar Kelimeler: Acil, demografik ve klinik özellikler, yetişkin, zehirlenme 
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Şekil 1. Zehirlenme etkeninin alınma amacı 

 
 

 

Şekil 2. Zehirlenen olguların hastanede yatış süreleri dağılımı 

 
 

Tablo 1. Yaş gruplarına göre zehirlenme nedenlerinin dağılımı 
YaĢ grubu Kaza Ġntihar giriĢimi Toplam 

 
n (%) n (%) n (%) 

18-25 34 (13.0) 228 (87.0) 262 (100) 

26-34 18 (14.2) 109 (85.8) 127 (100) 

35-43 11 (16.4) 56 (83.6) 67 (100) 

44-54 10 (34.5) 19 (65.5) 29 (100) 

55-64 3 (21.4) 11 (78.6) 14 (100) 

>65 7 (70.0) 3 (30.0) 10 (100) 

Toplam 83 426 509 



 

9. Türkiye A il Tıp Ko gresi -6 Eki   Eskişehir    
 

1100 

 

[SB-J3] 

Acil Servisimize Başvuran Pediatrik Yanık Hastalarının Mean Platelet Volume 
Düzeylerinin Belirlenmesi 
  

Sadiye Yolcu1, Nesrin Gökben Beceren2, Özlem Balbaloğlu3, Hüseyin Timuçin4 
1Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD Yozgat 
2Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD Isparta 
3Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon AD Yozgat 
4Şanlıurfa Eğitim Araştırma Hastanesi Yanık Bölümü Şanlıurfa 

  

Amaç: Mean Platelet Volume (MPV) gibi platelet belirteçleri inflamasyonla ilişkilidir. Bu çalışmada 
acil servisimize başvuran ve yanık ünitesine yatırılan pediatrik yanık hastalarının MPV düzeylerini 
belirlemeyi amaçladık.  
Gereç-Yöntem: Toplam 368 pediatrik yanık hastası ve 99 sağlıklı çocuk çalışmaya dahil edildi. 
Hasta grubu ve kontrol grubu yaşlarına göre gruplara ayrıldı ve MPV düzeyleri kaydedildi. Ayrıca 
hasta grubunun Baux skorları hesaplandı. 
Bulgular: En sık yanık oluşma nedeni sıcak su idi. Hasta grubunun ortalama Hb değeri 9.4+/-1.6 

mg/dl (min. 9.4, max. 17.3), ortalama WBC değeri 16.12+/-7.02 (min. 5.18, max. 48.86), 

ortalama Plt değeri 139+/- (min. 135, max. 716) ve ortalama MPV değeri 8.77+/-0.94 fL (min. 

7.0, max. 11.2) idi. Kontrol grubunda bu değerler sırasıyla 12.1+/-1.1 (min. 9.0, max. 12.1), 

5.38+/-0.87 (min. 4.00, max 6.78), 264+/-63 (min 110, max. 326 ), 7.08+/-0.49 (min. 6.10, 

max. 9.10) idi. Hasta ve kontrol grubunun WBC (p<0.05), Plt (p<0.05), MPV düzeyleri (p<0.05) 
anlamlı olarak farklı idi. Fakat Hb düzeyleri arasında anlamlı bir fark yoktu. MPV ile Hb (p<0.05), 
WBC (p<0.05), Plt (p<0.05), yanık yüzeyi (%)(p<0.05), Baux Skoru (p<0.05), yatış kliniği 
(servis/yoğun bakım) (p<0.05), yatış süresi (p<0.05), enfeksiyon gelişip gelişmemesi (p<0.05), 
taburculuk (p<0.05), cerrahi gereksinimi (p<0.05) ve yanık oluşum nedeni arasında anlamlı fark 
bulundu.  

Sonuç: Acil servisimize başvuran pediatrik yanık hastalarınını MPV düzeyleri kontrol grubuna göre 
yüksek bulundu. Yanık ciddiyetini belirlemede kullanılan Baux skorunun MPV ile ilişkili olması 
pediatrik yanık hastalarında MPV düzeylerinin bu hastalarının ciddiyetinin belirlenmesi ve triajında 
acil servis hekimlerine yardımcı olabilir. 

  

Anahtar Kelimeler: Platelet, Mean Platelet Volume, yanık 
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[SB-J4] 

Acil Servise Ateş Yüksekliği İle Başvuran Geriatrik Hastalarda Etiyolojik 
Faktörler ve Barthel Bağımlılık İndeksinin Kullanımı 
  

Sercan Yalçınlı, Murat Ersel, Funda Karbek Akarca, Gül Kitapçıoğlu, Selahattin Kıyan 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, İzmir 
  

Amaç: Acil Servise ateş yüksekliği ile başvuran geriatrik hastalarda ateş yüksekliğine yol açan 
nedenlerin, laboratuar değişikliklerinin, uygulanan tedavilerin, acil servis ve hastane kalış 
sürelerinin ve maliyetlerinin araştırılması, Batrhel Bağımlılık İndeksinin prognostik bir beliteç olarak 
kullanımının araştırılması ve elde edilen verilerin erişkin hastalarla karşılaştırılmasıdır.  
 

Gereç-Yöntem: Prospektif, kesitsel-analitik olarak,1 Ekim 2012-1 Nisan 2013 arasında acil servise 
ateş yüksekliği ile başvuran 18 yaş üzeri travma dışı hastalar çalışmaya alındı. 65 yaş ve üzeri 
hastalar geriatrik grubu, 18-64 yaş arası hastalar erişkin grubu oluşturdu. Hastaların eşlik eden 
hastalıkları, istenen laboratuar tetkikleri, konsültasyon yapılan klinikler, acil servis son tanıları, 
başlangıç tedavisi, acil servis sonlanım şekli, yatış yapılan klinikler ve hastaların başvurudan 1 hafta 
öncesi, başvuru sırası ve 1 ay sonraki Barthel İndeksleri kayıt altına alındı. Barthel İndeksi 100 tam 
puanının altındaki hastalar fiziksel bakım hastası olarak değerlendirildi. 1 ay sonra telefon ile 
hastalar aranarak prognozları hakkında bilgi alındı. 
 

Bulgular: Araştırmaya erişkin grupta 200, geriatrik grupta 218, toplam 418 hasta dahil edildi. 
Erişkin hastaların %13,5‟inin (n:27), geriatrik hastaların %45,8‟inin (n:100) bakım hastası olduğu 
saptandı. Geriatrik hastalarda hemogram, CRP, idrar tetkiki, kan kültürü, idrar kültürünün daha sık 
istendiği, kan kültürü ve idrar kültüründe üremelerin daha sık olduğu, geriatrik hastalara daha sık 
antibiyoterapi uygulandığı belirlendi. Geriatirk hastalarda ilk tedavi başlangıç süresi erikinlere göre 
daha kısaydı, yatış oranları arasında fark yoktu (% 61,5 - % 52,8). Geriatrik hastaların acil servis 
kalış süreleri ve acil servis maliyetleri daha fazla idi. Ateş yakınmasıyla başvuran geriatrik 
hastalarda erişkin hastalara göre Barthel bağımlılık skorunda değişim ortalaması daha fazla olarak 

bulundu. Mortalite gelişen hasta gruplarında başvuru Barthel skorları daha düşük olarak saptandı.  
 

Sonuç: Geriatrik hastalar ateş yüksekliği durumunda erişkin hastalara göre daha sık bakteriyel 
etkenlere maruz kalmaktadır. Hastaların bazal ve acil servis başvuru Barthel bağımlılık skorlarındaki 
değişkenlik geriatrik hastalarda daha belirgindir. Barthel skoru acil servislerde başvuran geriatrik 
hastaların değerlendirmelerinde objektif bir araç olarak kullanılabilir. 
  

Anahtar Kelimeler: Barthel İndeksi, ateş, geriatri, acil servis 
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[SB-J5] 

Konsultasyon sonucu yatış kararı çıkmayan hastalarda acil tıp doktoru 
tarafından verilen yatış kararları 
  

Engin Özakın, Şaben Şakalar, Turgay Çağlayan, Ruşengül Demircan, Nurdan Acar, Filiz Baloğlu 
Kaya, Arif Alper Çevik 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Eskişehir 
  

Amaç: Konsültasyon sonrası yatış kararı verilemeyen hastalarda, acil tıp hekimince ilgili bölümlere 
verilen yatış kararlarının doğruluğu, tedavi ve takiplerinde değişikliğe neden olup olmadığını 
araştırdık.  
Gereç-Yöntem: Eylül 2007-Kasım 2012 arasında ESOGU Tıp Fakültesi Acil Servisine başvuran ve 
acil tıp hekimince ilgili servislere yatışı yapılan hastalar geriye dönük olarak analiz edildi.  
Bulgular: Acil Servise başvuran 196036 hastanın 84‟ünün yatış kararı acil tıp hekimi tarafından 
verildi. Hastaların 48(%57,1)‟i erkek ve 36(%42,9)‟sı kadındı. Yaş ortalaması 65.39±16,96 
(aralık:18-91) idi. Triyaj kategorileri 72(%85,7)‟sinde 1, 10(%11,9)‟unda 2 ve 2(%2,4)‟sinde 3‟tü. 
Başvuruda 24(%28,6)„ünde genel durum bozukluğu, 18(%21,4)‟inde nefes darlığı, 9(%10,7)‟unda 
travma, 6(%7,1)‟sında yüksek ateş, 5(%6)‟inde bayılma 22(%26,2)‟sinde diğer şikayetler vardı. 
Acil Serviste ortalama kalış süreleri 534±329,48 (aralık:90-2230) dakikaydı. Hastaların yatışları, 
17(%20,2) göğüs hastalıkları, 17(%20,2) nefroloji, 11(%13,1) intaniye, 7(%8,3) ortopedi, 
7(%8,3) kardiyoloji, 6(%7,1) endokrinoloji, 5(%6) beyin cerrahisi 4(%4,8) hematoloji, 2(%2,4) 

anestezi ve reanimasyon, 2(%2,4) nöroloji, 2(%2,4) gastroenteroloji ve 4(%4,8) diğer bölümlere 
yapıldı. 84 hastanın 65(%77,4)‟ine birden fazla konsültasyon istendi. Yatışların 73(%86,9)‟ü mesai 
saatleri dışında yapıldı. Yoğun bakıma 62(%73,8), servise 22(%26,2) yatırılmasına karar verildi. 
57(%67,9) hasta hastaneden taburcu olurken, 25(%29,8)‟inin öldüğü, 2(%29,8) hastanın ise kendi 
isteği ile hastaneden ayrıldığı saptandı. Ölen hastaların 19(%72)‟u yoğun bakıma yatışı verilen 
grupta idi. Taburcu olanlarda ortalama yatış süresi 11.00 (aralık:2-34) gün, ölen hastalarda ise 
8,24 (aralık:1-51) gün idi. Yatışı yapılan hastaların 6(%7,1)‟sının yatış tanısının taburculuk 
tanısından farklıydı. Yatış tanıları ile taburculuk tanıları uyumsuz olmasına rağmen bu hastalar da 
ortalama 11,33 (aralık:5-22) gün hastanede kaldığı tespit edildi.  
Sonuç: Acil Servisten konsültasyon istenen kendi bölümlerine yatışı uygun olmadığı düşünülen 
kritik hastalar acil servisler için hem tıbbi hem de hukuki yönden sorun olmaktadır. Araştırmamız 
sonucunda acil tıp hekimi bu durumlarda tedavi ve takibinin devamlılığı açısından hastaların 
yatışına büyük oranda doğru karar vermektedir. Bu nedenle yatış kararı konusunda acil tıp 
hekimlerinin etkin rol almaları gerektiği kanaatindeyiz. 
  

Anahtar Kelimeler: Acil Servis, Yatış, Konsültasyon 
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[SB-J6] 

Yeni nesil mısır püskülü nargile içimi ve karbon monoksit zehirlenmesi 
arasındaki ilişki 
  

Süleyman Türedi1, Nurhak Aksüt1, Süha Türkmen1, Yunus Karaca1, Özgür Tatlı1, Ahmet Menteşe2, 

Abdülkadir Gündüz1 
1Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD, Trabzon 
2Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya AD, Trabzon 

  

Amaç 
 

Nargile tüketimi tüm dünyada günden güne artmakta, buna paralel olarak da nargile içimine bağlı 
karbon monoksit(CO) zehirlenmesi olguları her geçen gün artmaktadır. Bu çalışmanın temel amacı 
bu yeni nesil nargile tüketiminin kan karboksihemoglobin (COHb) düzeylerine etkisini araştırmak 
ayrıca bunun aktif veya pasif nargile kullanıcılarında CO zehirlenmesine neden olup olmadığını 
araştırmaktır. 
 

Gereç ve Yöntem 

 

Nargile dumanına maruz kalan dört yüz doksan dokuz kişi dört gruba ayrıldı. Grup I: Aktif nargile 
içen ama sigara içmeyen, Grup II: aktif nargile ve aktif sigara içenler, Grup III: pasif nargile sigara 
içen ve sigara içmeyenler, Grup IV: pasif nargile içen ve aktif sigara içenler. Elli dokuz sağlıklı 
gönüllü arasından Grup V: sigara içmeyen ve Grup VI: sigara içen kontrol grubu olarak alındı. 
COHb düzeyleri gruplar arasında karşılaştırıldı. 
 

Bulgular 

 

Grup I-IV için ortalama % COHb düzeyleri maruz kalma öncesinde sırasıyla 2.61 idi ± 1.46, 3.00 ± 
1.37, 2.09 ± 1.45 ve 3.00 ± 2.13 ve 3.45 ± 1.92, 4.17 ± 2.01, 2.60 ± 1.66 ve 4.50 ± 2.32 idi. 
Kontrol grubu (grup V-VI) % COHb düzeyleri 0.90 ± 0.82 ve 1.60 ± 0.85 idi. COHb düzeyleri tüm 
gruplarda nargile dumanına maruz kaldıktan sonra önemli ölçüde yükseldi. Tüm gruplarda COHb 
düzeyleri sağlıklı bireylerden daha yüksek bulunmuştur. Ayrıca, mısır püskülü nargile dumanına 
maruz kalanların % 12,8‟si CO zehirlenmesi için kritik değerlere ulaşmıştır. 
 

Sonuç 

 

Aktif nargile içiminin pasif maruziyete göre COHb düzeyleri üzerine daha fazla olumsuz etkileri 
vardır. Aktif ve pasif nargile içenlerde kan COHb düzeyleri zehirlenme seviyelerine çıkabilir. 
  

Anahtar Kelimeler: Karbon monoksit, zehirlenme, nargile 
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[SB-K1] 

5+2+1! Kritik Hasta Ayırıcı Tanısında USG! Arrest Ayırıcı Tanısında USG! 
  

Betül Gülalp, Cemil Kavalcı, Murat Uğur, Hüseyin Narcı, Özlem Karagün, Hasan Yeşilağaç, Betül 
Akbuğa Özel, Kezban Uçar Karabulut, Gökhan Aksel, Belkan Uzun, Sibel Benli 

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD 

  

Acil Tıpta USG kısa sürede zarar vermeden yaşamsal ayırıcı tanıda kullanılan güncel yöntemdir. 
Kritik hasta olgusunda olası çoklu konsültasyon daveti, gelmesinin beklenmesi, konsültanların 
istekleri ve sonuçlanması, konsültasyonda hastabaşı hızlı görsel kanıt olmaması, düz akciğer 
filminin tanısal değerinin USG‟ ye oranla belirgin düşük ve kör olması, stabil olmayan hastada 
tomografi, tomografinin sistemde izlenebilmesi, raporlanması, bütün bunlar sırasında kör başlanan 
ve bazen yanlış olabilen ön tedavi sürecinde hastanın konforsuzluğunun, zarar görmesinin ve 
bazende yaşamını yitirmesinin nedenleri olabilmektedir.  
Amaç?  
Hızlı tanı ve yönetimle düzeltilebilir nedenlere hastayı kaybetmeden karar verebilmek.  

Neden?  

Bunu en sık yapması gereken ve asıl branşın Acil Tıp olması. 
Kimde?  

Doğrudan ileri yaşam desteği başlanması gerekmeyen kritik hastalarda dakikalar içinde 
gerçekleştirilir.  
İleri yaşam desteğinde ise basamakları engellemeksizin her 2 dakikada bir ritim analizi sırasında bir 
başka uygulayıcı tarafından 10 sn yi geçmeyecek şekilde tekrarlayan uygulamalar şeklinde 
gerçekleştirilir. Nabızsız elektriksel aktivitenin dönüştürülebilir 5T nedenlerini doğru ve en hızlı ayırd 
etme metodudur. 

Yöntem?  
5+2+1 kullanabilirsiniz. 5; kalbin 5 boşluğunu; ventriküller, atriumlar ve aort, 2; akciğerleri, 1; 
batında büyük damar ve serbest sıvıyı ifade etmekte kullanılabilir.  
Nasıl?  
Kalpde uygulama kolaylığına ve uygulayıcının deneyimine göre sayılacaklardan en az bir pencerede 

olmak üzere uzun aksda subkostal, apikal, parasternal, (+ suprasternal) pencerelerden 
değerlendirilir. Akciğerler anterior, lateral ve posterior yukarıdan aşağıya doğru taranarak incelenir. 
Batında orta hat damarlar ve serbest sıvı izlem pencerelerinden değerlendirilebilir (Resim 1-5). 

Neler ayırd edilebilir? 

Kalpde sistolik fonksiyon, hipertrofi, akut koroner sendrom, tamponat, yer kaplayan lezyon, 

dehidratasyon, boşlukların dilatasyonu, ileri ama basit yöntemlerle kapak fonksiyonları, diyastolik 

fonksiyon, tip 1 aort disseksiyonu belirlenebilir. 

Akciğerde plevral sıvı, pnömotoraks, he¬motoraks, ARDS, akut pulmoner ödem, KOAH, pnömoni, 
kot fraktürü, apse, kitle ayırd edilebilir. 
Acil Servislerde olması gereken cihazı klinikte olduğu sürece hastalarınıza çok görmeyin! Başınıza 
geleceklere ve başaracaklarınıza şaşıracaksınız! 
  

Anahtar Kelimeler: Ayırıcı tanı, Hastabaşı, USG 
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[SB-K2] 

Karbamazepin kullanımına bağlı pansitopeni: Olgu sunumu 
  

Selim Genç1, Ahu Özkaya1, Fatma Nihal Özmen1, Özlem Aydın2, Seda Özkan1 
1Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Ankara 
2Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dahiliye Kliniği, Ankara 

  

Giriş: Rett sendromu Xq28 kromozumunda yer alan MECP2 (metil-CpG bağlayıcı protein 2) geninin 
mutasyonu nedeniyle oluşur. Bu hastalarda epilepsi sıklıkla gözlenir. Antiepileptik ilaçlar kemik 
iliğini baskılayarak çeşitli hematolojik durumlara neden olabilirler. Bu makalede karbamazepin 
kullanımına bağlı pansitopeni gelişen Rett sendromu olan bir olgu sunuldu. 
 

Olgu: 26 yaşında bayan hasta halsizlik ve vajinal kanama yakınması ile acil servise getirildi. 
Öyküsünden Rett sendromu nedeniyle takipte olduğu, epilepsi nedeniyle karbamazepin kullandığı, 
daha önce hiç menstruel siklus geçirmediği öğrenildi. Başvuruda tansiyon arteriyal (TA): 90/60 
mmHg, solunum: 16/ dakikada, kalp hızı 76: /dakika, ateş:38°C (timpanik) idi. Yapılan fizik 
muayenesinde göz temasından kaçınma, konuşma ve yürüme becerisi kaybı, distoni ve rijidite 

tespit edildi. Diğer fizik muayene bulguları normaldi. Laboratuar incelemesinde beyaz küre 1100 
/mcL (NA:3570-11030), nötrofil 400 (NA:169-750) hemoglobin 4.9 g/dL (NA:11.4-16.4), MCV 79.1 

fL, (NA:73.5-96,5), platelet 10000 / mcL (NA: 150000-372260), karbamazepin düzeyi 6.8 mcg/ml 
(NA:4-12), Protrombin zamanı 22.6 sn (NA:10.5-14.5), INR 1.99 (NA: 0.8-1.2), vitamin B12: 115 

pg/ml (NA:214-914), folat:0.68 mg/dl (NA:5.3-16) idi. Direk ve indirek coombs testi negatif idi. 

Yapılan periferik yaymasında anizositoz ve hipokromi mevcuttu. Atipik hüçre görülmedi. Hastaya 2 
ünite eritrosit süspansiyonu, 6 ünite trombosit süspansiyonu ve 1 ünite taze donmuş plazma 
başlandı. Karbamazepin kesildi. Takibinin altıncı gününde hemoglobin: 11.1 mg/dl, beyaz küre: 
4500 /mcL, platelet: 99000 /mcL olması üzerine taburcu edildi. 
 

Sonuç: Uzun süre antiepileptik ilaç kullananlarda hematolojik problemler görülebilir. Pansitopeni 
tablosuyla acil servise başvuran hastalarda etiyolojide ilaç kullanımı sorgulanmalıdır. 
  

Anahtar Kelimeler: Rett sendromu, epilepsi, karbamazepin, pansitopeni 
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[SB-K3] 

Ventrikuloperitoneal Şanta Bağlı Nadir Bir Komplikasyon:Skrotal Hidrosel 
  

Gamze Gökalp1, Alkan Bal1, Fulya Kamit2, Murat Anıl1, Ayşe Berna Anıl2, Tuğçe Çelik3 
1tepecik eğitim araştırma hastanesi çocuk acil kliniği 
2tepecik eğitim araştırma hastanesi çocuk yoğun bakım kliniği 
3çukurova üniversitesi tıp fakultesi çocuk acil bilim dalı 
  

Giriş: Hidrosefali doğumsal olarak çok sık rastlanılan bir patolojidir. Hidrosefalinin en sık kullanılan 
tedavilerinden birisi ventiküloperitoneal şant (VPŞ) uygulamasıdır.Bu kadar sık uygulanan VPŞ‟lar 
kaçınılmaz olarak birçok komplikasyona neden olmaktadır. Şant tıkanmaları ve enfeksiyonları sıklık 
açısından ilk iki sırayı alan komplikasyonlar olurken, daha az sıklıkla görülen başka birçok 
komplikasyon da vardır.Bunlardan biri de şantın abdominal ucunun peritona yerlestirilmesi 
sırasında veya sonrasında mediastinum, gastrointestinal sistem, vajina veya skrotuma 
malpozisyonudur. Bu bildiride VPŞ‟ın malpozisyonuna bağlı olan hidrosel gelişmiş bir çocuk olguyu 
nadir görülmesi nedeniyle sunmak istedik 

Olgu: Altı ay 10 günlük erkek hasta skrotumda şişme yakınmasıyla başvurdu. Fizik bakıda ve 
ultrason ile sol testisde lokalize ağrısız hidrosel saptandı. Dört günlük iken hidrosefali nedeniyle 
ventrikuloperitoneal şant takılan hastanın ayakta direk batın grafisinde şantın abdominal ucunun 
sol skrotumda olduğu saptandı. Hastada akut ortaya çıkan hidroselin ventrikuloperitoneal şant 
komplikasyonuna bağlı olduğu anlaşıldı. Sonuç olarak ventrikuloperitoneal şantlı hastalarda hidrosel 
geliştiğinde, bu tablonun bir şant komplikasyonu olabileceği akla gelmelidir.  
Sonuç: Skrotumda şişme pek çok hastalığa bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Bu olgu sunumunda 
ventikuloperitoneal şanta bağlı hidrosel gelişen bir olguyu nadir görülmesi nedeniyle sunduk. 
  

Anahtar Kelimeler: Ventrikuloperitoneal, Şant, Hidrosel 
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[SB-K4] 

Uykudan Uyandıran Dispne 
  

Ali Osman Yıldırım1, Yusuf Emrah Eyi2 
1GATA Haydarpaşa Eğitim Hsatanesi Acil Servis Şefliği 
2GATA Tıp Fak Hastanesi, Acil Tıp A.D. 
  

Giriş:  
Obstrüktif uyku apne sendromu (OSAS), uyku sırasında üst hava yolunun tekrarlayan tıkanmaları, 
bu tıkanmış hava yoluna karşı artırılan solunum eforu ve sık sık uyku bölünmeleri ile karakterize bir 

tablodur. Obstrüktif uyku apne sendromu (OSAS) toplumda özellikle yetişkinlerin %5‟ni etkileyen 
bir 

sendromdur. Bu sendromun en sık başvuru semptomlarını gündüz aşırı uykululuk hali ve/veya 
horlama oluşturmaktadır. Obezite, nazal obstruksiyon, adenoid hipertrofisi, makroglossi gibi çok 
sayıda predispozan faktörün OSAS ile ilişkili olduğu gösterilmiştir. 
Olgu:  

63 yaşında, bayan hasta, gece uykudayken solunum durması ve nefes alamama, nefes darlığı 
şikayetiyle acil servise başvurdu. Anamnezinde, birbuçuk yıldan beri uykuda solunum durması, 
horlama, sabahları olan baş ağrısı, gündüzleri uykuya meyil şikâyetleri olduğu anlaşıldı. Hastanın 
fizik muayene ve tetkikleri (Akciğer grafisi,tam kan,EKG, toraks bilgisayarlı tomografisi) sonucunda, 
VKİ: 25,4 kg/m2 olan hastada obeziteye bağlı Obstrüktif uyku apne sendromu (OSAS)düşünüldü. 
Hasta, Göğüs Hastalıkları Kliniğine yönlendirildi ve takibinde yapılan polisomnografisi (PSG) ile ağır 
OSAS tanısı da konuldu.  
Sonuç:  
OSAS,şoförler gibi özellikle geceleri çalışan insanlarda ciddi sonuçlara yol açan bir hastalıktır. 
Tanıda polisomnografi altın standarttır ve sendromun ciddiyeti apne-hipopne indeksi (AHİ) ile 
belirlenmektedir: AHİ= 5 < normal, AHİ= 5-15 hafif, AHİ= 15-30 orta ve AHİ > 30 ise şiddetlidir. 
Ardısıra gelen apne atakları sempatik sistem aktivitesinde artışa, oksidatif strese, intratorasik 
basınç dalgalanmalarına, sistemik kan basıncında ani sıçramalara, hipoksi ve hiperkapniye yol 
açmaktadır. 
Acil servislere uykudan uyandıran dispne, uykuya meyil ve halsizlik ve horlama şikâyetleri ile 
başvuran hastalarda; OSAS olabileceği unutulmamalıdır. 
  

Anahtar Kelimeler: Uyku Apnesi, Dispne, Acil Servis 
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[SB-K5] 

Spontan intraabdominal kanama 
  

Harun Aydın1, Yunsur Çevik1, Şaban Akkuş1, Utku Tantoğlu2 
1Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Ankara 
2Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Ankara 

  

Giriş: Karın ağrıları acil servis başvurularının sık nedenlerindendir. Birçok nedene bağlı olarak 
görülebilen akut karın tablosunun hızlı tanı ve tedavisi önemlidir. Herhangi bir nedenle oluşan batın 
içi kanamalarda akut karın kliniğine neden olabilmektedir. Kanamalar genellikle travma ile ilişkili 
olarak görülse de çok ender olarak spontan intraabdominal kanama görülebilir. Karın ağrısı şikayeti 
ile acil servise başvuran ve spontan batın içi kanama tanısı konulan hastayı sunuyoruz.  
 

Olgu: Yetmiş yaşında bayan hasta acil servise aniden başlayan karın ağrısı şikayetiyle başvurdu. 
Bilinci açık, oryante ve koopere olan hasta anksiyöz görünümdeydi. Kan basıncı 100/60 mmHg, 
kalp tepe atımı 110/dakika, ateş 37.6 0C ve oksijen saturasyonu %95 idi. Fizik muayenesinde 
karında yaygın hassasiyet, defans ve rebaund mevcuttu. Diğer sistem muayeneleri normaldi. 
Özgeçmişinde hipertansiyon ve diyabet bulunan hastadan tam kan, biyokimya, INR ve kan grubu 

istenerek göğüs grafisi çekildi. Laboratuar sonuçlarında Hgb:9,2 g/dl ve WBC:31.000 olduğu diğer 
parametrelerin ise normal değerlerde olduğu görüldü. Hastanın çekilen intravenöz kontrastlı tüm 
abdomen tomografisinde, mide büyük kurvaturu düzeyinden başlayarak inferiora doğru egzofitik 
uzanım gösteren periferinde mezenter yağ dokuda heterojeniteye sebep olan 127x47 mm 
boyutlarında 53 HU dansitede hemorajik lobüle konturlu görünüm saptandı (hematom) (şekil 1) 
tespit edildi. Bunun üzerine hasta acil cerrahi girişime alındı. Batının açılarak eksplore edildi ve 
yaklaşık 1000cc hemorajik mayi aspire edildi. Pankreasın süperiorunda arteria 
pancreaticoduodenalis‟in küçük bir dalından olan arter kanaması tespit edildi. Kanayan damar 
bağlanarak kanama kontrol altına alındı. Takiplerinde sorun yaşanmayan hasta 5 gün sonra şifa ile 
taburcu edildi. 

 

Sonuç: Batın içi kanamalar ciddi ve ölümcül seyredebilen akut karın tablosuna neden olabilirler. 
Sunduğumuz olguda olduğu gibi travma yada kanamaya yatkınlık gibi herhangi bir neden 
olmaksızın spontan karın içi kanamaların da görülebileceğini vurgulamak istedik. 
  

Anahtar Kelimeler: acil servis, akut karın, intraabdominal kanama 
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Resim-1 

 
Bilgisayarlı tomografide intraabdominal hematom görülmektedir (ok işareti) 
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[SB-K6] 

Supraventriküler taşikardide Adenozin ve Diltiazemin etkinliğinin geriye dönük 
incelenmesi 
  

Yusuf Ali Altuncı, Funda Karbek Akarca, Şadiye Mıdık, Murat Ersel, Selahattin Kıyan 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı 
  

Amaç: Supraventriküler taşikardi ile başvuran hastalarda taşikardi algoritmasında yer alan 
adenozin ve diltiazemin etkinliklerinin geriye dönük karşılaştırılması 
Gereç-Yöntem: üniversite acil servisimize başvuran hastalar arasında acil eczanemizden adına 
adenozin ve diltiazem çıkışı yapılmış hastaların dosyalarının taraması sonucunda çarpıntı ile 
başvurmuş ve EKG sinde supraventrikuler taşikardi saptanmış hastalar geriye donuk olarak analiz 
edildi. Ateş, sepsis, hipoksi gibi sekonder nedenli SVT hastaları çalışma dışı bırakıldı.  
Bulgular: toplam 157 hasta çalışmaya dahil olup bunların 117 si adenozin 40 ı ise diltiazem tedavisi 
alan hastalardı. Tedavi maliyetleri göz önüne alındığında adenozin diltiazeme göre 3 kattan daha 
fazla maliyetli idi. ( adenozin maliyet ortalama 28, 64 tl // diltiazem maliyet 8, 33 tl ) 

Sonuç: Supraventrikuler taşikardi hastalarının Acil servis tedavisinde diltiazem, adenozine yakın 
etkinlikte olmakla beraber daha az maliyetli bir tedavi seçeneğidir. 
  

Anahtar Kelimeler: Supraventrikuler taşikardi, adenozin, diltiazem 
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[SB-L1] 

Travma Projesi İzmir-2013 
  

Gökhan Akbulut1, Turhan Sofuoğlu2, İlhan Uz4, Kerim Acar5, Ersin Aksay1, Ayşe Berna Anıl1, Murat 

Anıl1, John Fowler6, Işıl Köse1, Mustafa Onur Öztan1, Ali Turgut1, Demet Yaldız3 
1İzmir Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi 
2İzmir İl Sağlık Müdürlüğü 
3İzmir İli Kuzey Bölgesi Genel Sekreterliği 
4İzmir Karşıyaka Devlet Hastanesi 
5İzmir Menemen Devlet Hastanesi 
6İzmir Kent Hastanesi 

  

Amaç: Travma, dünya çapında genç ve üretken nüfusu etkileyen bir halk sağlığı problemidir. Sağlık 
Bakanlığı İzmir 112 Ambulans Servisi‟nin 2012 yılı verilerine göre, ambulans ile toplam 169.495 
hastanın nakli yapılmıştır. Bu nakillerin 36.387‟sini (%21,4) travma hastaları oluşturmaktadır. 
Gelişmiş ülkelerde hastanelerin travma açısından derecelendirilmesi, mortaliteyi %9-25 oranında 
azaltmıştır. Bu projenin amacı travmadan ölüm ve sakatlıkların azaltılması; travma alanında, nakil 
sırasında ve hastanede uluslararası standartlarda tıbbi tedavilerin yapılması; ambulans ve hastane 
arası koordinasyonun en üst düzeyde sağlanması; hastanelerin travma hastalarına tıbbi bakım 
düzeylerinin belirlenmesi, tedavi sonrası rehabilitasyon hizmetlerinin düzenlenmesi; travmaların 
önlenmesidir.  
Gereç-Yöntem-Bulgular:: Çalışma süreci içinde, üniversiteler, travma ve acil tıp pratiği ile ilgili 
dernekler öngörülen proje ortaklarıdır. Projenin başlangıcında, Kamu Hastaneler Kurumu İzmir 
Kuzey Sekreterliği Travma Koordinasyon Birimi kurulmuştur. Böylece travma ile ilgili bütün 
istatistiksel bilgilerin toplanması ve koordinasyon sağlanması amaçlanmıştır. Kuzey bölgesine bağlı 
kamu hastaneleri çalışmanın doğal ortağıdır. Kuzey bölgesinde bulunan 14 hastane büyüklükleri ve 

işlevleri açısından, Türkiye‟nin genel yapısına benzerlikler taşımaktadır.  
İzmir Tepecik EAH, Kemalpaşa DH, Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi EAH, Buca Seyfi 
Demirsoy DH, Karşıyaka DH, Bergama DH, Bornova Türkan Özilhan DH, Çiğli DH, Alsancak DH ve 

Menemen DH‟ye 2012 yılında toplam 343.944 travma hastası başvurmuştur.Majör travma hastaları 
için standart veri setleri belirlenmiştir. Bu verilerin ileriye dönük olarak toplanmasına karar 
verilmiştir. Travma hastası için alanda triyaj algoritması 2011 versiyonu kulanılması planlanmıştır. 
Hastaneler altyapı, malzeme ve personel açısından seviyelendirilmiştir. Ek olarak, travma ile ilgili 
ekiplerin alacağı asgari ve standart eğitimler planlanmıştır.  
Sonuç: Bu projenin temel amacı, travma hastalarına mümkün olan en iyi kalitede tıbbi hizmeti en 
kısa sürede sağlamaktır. Bildiğimiz kadarıyla bu proje travma hastalarıyla ilgili olarak ülkemizde 
yapılan ilk projelerden birisidir. Dileğimiz bu projenin ilerlemesi ve ülkemize faydalı olmasıdır. 
  

Anahtar Kelimeler: alanda travma triajı, major travma, travma seviyelendirme sistemi 
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[SB-L2] 

Acil Servise Şiddet Nedeni ile Başvuran Gençlerin Analizi 
  

Engin Özakın, Nurdan Acar, Arif Alper Çevik, Filiz Baloğlu Kaya 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Eskişehir 
  

Giriş: Şiddet günümüzün önemli sosyal sorunlarından birisidir. Gençlerin çoğunluğu şiddeti olağan 
bir davranış biçimi veya günlük yaşantının bir parçası olarak görmektedir. Çalışmamızda Acil 
Servise şiddet nedeni ile başvuran hastaların tanıları ve bulgularının analizi amaçlanmaktadır. 
Metod: 01.01.2010- 31.12.2012 arasında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Acil Servisine başvuran 
15-24 yaş grubu hastalar alındı. Veriler hastane elektronik bilgi sistemi kullanılarak ve arşiv 
dosyalarından geriye dönük elde edildi.  
Bulgular: Belirtilen tarih aralığında, 196(%41,9) kadın, 272(%58,1) erkek toplamda 468 hasta 
şiddet nedeni ile acil servise başvurdu. Yaş ortalamaları:19,51±3.05(aralık:15-24) idi. Triyaj 

sınıflamasında hastaların 192‟sinde 1, 112‟sinde 2, 42‟sinde 3 idi (122 hasta çocuk acil bölümüne 
başvurması nedeniyle sınıflama yapılamadı). Hastaların 249(%53,2)‟u yaralanma, 201(%42,9)‟i 
özkıyım nedenli ilaç ve madde kullanımı, 18(%3,8)‟i uyuşturucu kullanımı nedeniyle başvurduğu 
saptandı. Özkıyım nedenli ilaç ve madde gruplarının 73(%36,3)‟ü çoklu, 48(%23,9)‟i psikiyatrik, 
40(%19,9)‟ı analjezik ve 25(%12,4)‟i çeşitli gruplardan (kardiyovasküler, gastrointestinal, nörolojik 
sistemi ilgilendiren) olduğu görüldü. 9(%4,5) hasta da ise ilaç dışı madde alımı (fare zehiri, 
insektisit vb.) tespit edildi. 249 yaralanma hastasının 157(%63,05)‟si darp, 76(%30,52)„sı delici 
kesici alet, 16(%6,42)‟sı ateşli silah yaralanması idi. Başvuru nedenleri ile cinsiyet dağılımları 
arasındaki özellikler Tablo 1‟de, yaralanma bölgesi ile yaralanma mekanizması ile ilgili özellikler 
Tablo 2‟de verildi.  
Sonuç: Gençler arasında şiddet vakalarının erkeklerde büyük kısmı fiziksel yaralanma iken 
kadınlarda daha çok ilaç ve madde kullanımı şeklindedir. Yaralanmaların çoğunluğu ekstremite ve 
toraks bölgesinde olduğu görülmektedir. Şiddeti ortaya çıkaran faktörlerin tespit edilerek bunları 
etkileyen etmenlere yönelik düzenlemelere gereksinim vardır. Gerek acil servis çalışanları, gerekse 

okul ve sivil toplum kuruluşları tarafından şiddeti önlemeye yönelik eğitim birimleri kurularak 
şiddetin görülme sıklığı azaltılabilir. 
  

Anahtar Kelimeler: Genç, Şiddet, Acil Servis 

 

 
Cinsiyet-Başvuru nedenleri 

 
Erkek(%) Kadın(%) Toplam(%) 

Darp 132(28,2) 25(5,3) 157(33,5) 

Delici-Kesici alet yaralanması 71(15,1) 5(1) 76(16,2) 

AteĢli silah yaralanması 15(3,2) 1(0,2) 16(3,4) 

Ġntihar nedenli ilaç ve madde alımı 44(9,4) 157(33,5) 201(42,9) 

UyuĢturucu kullanımı 10(2,1) 8(1,7) 18(3,8) 

Toplam 272(58,1) 196(41,8) 468(100) 
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Yaralanma mekanizması-Yaralanma bölgesi 

 
Delici-Kesici alet yaralanması (%) AteĢli silah yaralanması (%) Darp (%) 

BaĢ-boyun 6(7,8) 2(12,5) 91(57,9) 

Toraks 21(27,6) 3(18,7) 1(0,6) 

Batın 6(7,8) 1(6,2) - 

Üst ekstremite 19(25) 3(18,7) 43(27,3) 

Alt ekstremite 24(31,5) 7(43,7) 1(0,6) 

Genel vücut - - 20(12,7) 

Cinsel travma - - 1(0,6) 

Toplam 76(100) 16(100) 157(100) 
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[SB-L3] 

Acil servise başvuran geriatrik hastaların incelenmesi 
  

Ayşegül Loğoğlu1, Cüneyt Ayrık1, Ataman Köse1, Seyran Bozkurt1, Filiz Demir2, Hüseyin Narcı3, Ulaş 
Karaslan4 
1Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A.D, Mersin 
2Niğde Devlet Hastanesi, Acil Servis, Niğde 
3Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı, Konya 
4Balıkesir Devlet Hastanesi, Acil Servis, Balıkesir 
  

Amaç: Çalışmamızda hastanemiz acil servisine başvuran yaşlı hastaların demografik, çeşitli klinik 
özellikleri ve sonuçlarını incelemeyi amaçladık. 
Gereç-Yöntem: Çalışmamıza, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil servisine 1 Aralık 
2011-30 Kasım 2012 tarihleri arasında 12 aylık dönemde başvuran tüm 65 yaş ve üstü 11238 
hasta alındı. Travma hastaları dışlandıktan sonra %10 rastgele örneklemesinden elde edilen 949 
hasta çalışmaya dahil edildi. Çalışma geriye dönük olarak yapıldı. 
Bulgular: Çalışmaya dahil edilen hastaların %53,8‟i kadın, %46,2‟si erkekti. Genç yaşlıların başvuru 
oranı diğer yaş gruplarına göre yüksekti. Çalışmamızda 65 yaş üzeri hastalarda en sık görülen beş 
kronik hastalık; HT (%40,8), KAH (%26,6), DM (% 22,4), KKY (%11,1) ve Astım-KOAH (%10,7) 

olarak bulundu. 65 yaş üstü hastalarda kardiyak ilaçlar (%57) en sık kullanılan ilaç grubuydu. 65-

74 ile 75-84 yaş grupları arasında antiagregan (p=0.029) ve nörolojik ilaçların kullanımı açısından 
istatistiksel anlamlı farklılık vardı (p=0.014). 65 yaş üzeri hastaların başvuru şikayetleri 
değerlendirildiğinde en fazla başvurunun sırasıyla pulmoner sistem (%29,2), GİS (%27,8), SSS 
(%19 ) ve KVS‟e (%18,8) ait şikayetler olduğu görüldü. En sık konsültasyon istenen üç bölüm 
kardiyoloji (%15,2), iç hastalıkları (%13,7) ve göğüs hastalıkları (%7,4) olarak bulundu ve yaş 
arttıkça konsültasyon istenme oranlarının arttığı tespit edildi (p=0,003). Acil servise başvuran 65 
yaş ve üstü hastaların %75‟i taburcu olurken, %21,1‟nin yattığı bulundu. Yatışı yapılan hastaların 
%62,5‟ i servise, %37,5‟inin yoğun bakıma yatırıldığı saptandı. Acil servisten taburcu edilen 
hastaların ortalama 162,70±170 dakika, yatan hastaların ortalama 220,56±302,158 dakika acil 
serviste kaldıkları tespit edildi (p<0.001). 85 yaş ve üzeri hasta grubunun acil serviste daha uzun 
süre kaldıkları ve hastaların ortalama 4±6,6 gün hastanede yattıkları bulundu. Konsültasyon 
istenen hastaların acil serviste anlamlı olarak daha uzun süre kaldıkları bulundu (p<0.001). 

Tartışma ve Sonuç: Sonuç olarak acil servise başvuran yaşlı hasta sayısının fazla olması acil servis 
çalışanlarının geriatri konusunda bilgi sahibi olması zorunluluğunu ortaya koymaktadır. 
  

Anahtar Kelimeler: Acil servis, klinik özellik, yaşlı hasta 
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Yaş gruplarına göre konsültasyon istenme oranları 
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[SB-L4] 

Acil Tıp Uzmanlık Öğrencilerinde İş Doyumu Ve Tükenmişlik Düzeylerini 
Etkileyen Faktörler 
  

İbrahim Toker1, Cüneyt Ayrık1, Ataman Köse1, Seyran Bozkurt1, Ayşe Devrim Başterzi2, Gülhan 
Orekici Temel3, Filiz Demir4, Evren Uygungül5 
1Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A.D, Mersin 
2Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri A.D, Mersin 
3Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim A.D, Mersin 
4Niğde Devlet Hastanesi, Acil Servis, Niğde 
5Iğdır Devlet Hastanesi, Acil Servis, Iğdır 
  

Amaç: Çalışmamızda Türkiye genelindeki acil tıp uzmanlık öğrencilerinde tükenmişlik ve iş doyumu 
düzeyleri ve bunları etkileyen faktörleri belirlemek amaçlanmıştır.  
Materyal-Metod: Çalışmamızda Acil Tıp Derneklerine kayıtlı elektronik posta adresi olan acil tıp 
uzmanlık öğrencisine internet tabanlı anket sitesinde (www.surveymonkey.com) önceden 
hazırlanmış olan anket formu, elektronik posta yolu ile gönderildi. Maslach Tükenmişlik Ölçeği; 
olmak üzere üç alt boyutta değerlendirildi. Çalışmaya katılanların çeşitli sosyodemografik özellikleri 
ile Maslach Tükenmişlik Ölçeği (MTÖ), duygusal tükenme (DT), duyarsızlaşma (DYS) ve kişisel 
başarı (KB), İş Doyumu Ölçeği (İDÖ) puanları arasındaki ilişki değerlendirildi.  
Bulgular: Sosyal etkinliklere ayrılan haftalık saat ile iş doyumu arasında istatistiksel anlamlı 
(p<0,05) pozitif yönlü zayıf bir ilişki vardı (r=-0,268). Günde bakılan ortalama hasta sayısı ile DT 
arasında istatistiksel anlamlı (p<0,05) pozitif yönlü zayıf bir ilişki bulundu (r=0,188). Yaş grupları 
arasında DYS ve KB puanları bakımından istatistiksel anlamlı farklılık vardı (p<0,05). Meslekte 
geçirilen yıl ile DYS ve KB puanları bakımından istatistiksel anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p<0,05). 
10 yıldan uzun süre çalışanların mesleğe yeni başlayanlara göre KB puanları daha yüksek ve DYS 
puanları daha düşüktü. Kişinin medeni durumunun tükenmişlik ve iş doyumu üzerine istatistiksel 
anlamlı etkisi yoktu (p>0,05). Cinsiyet, sigara-alkol kullanımı ile tükenmişlik ve iş doyumu arasında 
istatistiksel anlamlı ilişki bulunmadı (p>0,05). Çocuk sahibi olanların kişisel başarı puanı 
olmayanlara göre daha yüksekti.  
Acil tıp hekimi olmaktan memnuniyet düzeylerine göre İDÖ ve tükenmişlik puanları bakımından 
istatistiksel anlamlı farklılık vardı (p<0,05). Acil tıbbı seçme karar düzeylerine göre gruplar arasında 
İDÖ, DT, DYS ve KB puanları bakımından istatistiksel anlamlı farklılık bulundu.  
Tartışma ve Sonuç: Çalışmamızda acil tıp uzmanlık öğrencilerinin yüksek tükenmişlik düzeylerine 
sahip oldukları bulundu. Tükenmişlik düzeylerinin azaltılması ve iş doyumunun arttırılması için acil 
servislerde hekim başına düşen hasta sayısının azaltılması, acil uzmanı sayısının artırılması, hobi 
edinilmesi, hekimlerin isteklerine göre uygun bölümlere yerleşebilmelerine olanak sağlanması gibi 
önlemlerin alınması faydalı olacaktır. 
  

Anahtar Kelimeler: Acil servis, iş doyumu, tükenmişlik 

 

 
Tablo 1. Kişisel başarı ile iş doyumu, duygusal tükenme ve duyarsızlaşma arasındaki 
korelasyon 

Parametreler KiĢisel BaĢarı* 

ĠĢ Doyumu n:127, r:0,413, P:<0,001 

Duygusal Tükenme n:130, r:-0,581, P:<0,001 

DuyarsızlaĢma n:134, r:-0,568, P:<0,001 

n: Sayı, r: Korelasyon katsayısı *Kişisel başarı puanı normal dağılıma uyum 

göstermediğinden diğer ölçek puanlarıyla arasında istatistiksel anlamlı bir ilişki olup 
olmadığına Spearman korelasyon katsayısı ile bakıldı. 
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Tablo 2. İş doyumu ve tükenmişlik alt boyutları ile günde bakılan hasta sayısı ve sosyal 
etkinliklere ayrılan saat arasındaki korelasyon 

DeğiĢkenler ** ĠĢ Doyumu 
Duygusal 

Tükenme 

KiĢisel 
BaĢarı DuyarsızlaĢma 

Günde ortalama kaç hasta 
bakıyorsunuz? 

n:131, r:-

0,062, 

P:0,483 

n:134, 

r:0,188, 

P:0,030 

n:133, 

r:0,061, 

P:0,483 

n:138, r:0,116, 

P:0,174 

Haftada sosyal etkinliklerinize 

kaç saat ayırabiliyorsunuz? 

n:132, 

r:0,268, 

P:0,002 

n:135, r:-

0,242, 

P:0,005 

n:134, 

r:0,136, 

P:0,118 

n:139, r:-0,145, 

P:0,089 

n: Sayı, r: Korelasyon katsayısı **İki sürekli değişken arasında istatistiksel anlamlı bir ilişki 
olup olmadığı araştırılırken normal dağılıma uyumlu olmayan değişkenleri için Spearman 
korelasyon katsayısı kullanıldı. 
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[SB-L5] 

Okülojirik kriz, tortikolis, dizartri: metoklorpramide ikincil akut distonik 
reaksiyon 
  

Murat Muratoğlu1, Betül Akbuğa Özel1, Elif Kılıçlı1, Gökhan Aksel1, Cemil Kavalcı1, Betül Gülalp2 
1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp A.D, Ankara 
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp A.D, Adana 

  

Giriş: Akut distonik reaksiyon (ADR); özellikle yüz, boyun ve sırt kaslarında kontraksiyonlar, 

opistotonus, tortikolis, okülojirik kriz, dizartri, trismus ile kendini gösterir (1,2). Antiemetik 
ilaçlardan en fazla ADR‟a yol açan ise metoklopramiddir. Metoklopramide ikincil görülen 
ekstrapiramidal yan etkiler %0,2–25 oranında görülmektedir (3). Metoklopramide ikincil ADR‟ların 
en çok %63 ile ilacın alımından sonraki ilk 24 saat içinde geliştiği toplamda ise %94‟ünün ilk 72 
saat içinde geliştiği görülmüştür (1). 
Olgu: Yirmi yaşında bayan hasta, yaklaşık yarım saattir olan gözlerde yukarı doğru istemsiz kayma, 
şikâyeti ile 112 tarafından acil servise getirildi. Hastanın fizik muayenesinde; genel durumu orta 
derecede, ateş 36ºC, kan basıncı 129/47 mmHg, nabız 81/dk, solunum sayısı 20/dk, saturasyonu 
%97 idi. Özgeçmiş ve soygeçmişinde özellik yoktu. Bilinç açık, pupiller izokorik ve ışık refleksi 
bilateral pozitif olup hasta koopere ve oryanteydi. Bilateral gözler yukarı mediale deviye, boyun 
sola deviyeydi (Resim 1). Dilde istemsiz dışarı çıkma hareketi, sırt ve belde kasılmalar, tortikolis, 
trismus ve dizartrik konuşma mevcuttu (Resim 2). Derin tendon refleksleri dört ekstremitede 
pozitifti. Motor ve duyu defisiti yoktu. Serebellar testleri becerikliydi. Hastanın iki gündür, akut 
gastroenterit tanısıyla reçete edilen 10 mg‟lık metoklopramid tableti 2x1 kullandığı, 48 saat içinde 
toplam 4 tablet aldığı ve en son başvurudan 2 saat önce 10 mg metaklopramid tablet aldığı 
öğrenildi. Hastanın şikâyetlerinin metoklopramide bağlı olduğu düşünüldü. Hastaya toplamda 5 mg 
biperiden 100 ml SF içerisinde 20-30 dk içinde intravenöz yapıldı. Semptomların infüzyon 
sonrasında tamamen geçtiği tespit edildi. Takibinde sorunu olmayan hasta önerilerle taburcu edildi. 
Sonuç: Okülojirik kriz dahil tüm ADR‟lar tek doz metoklopramid kullanımında bile görülebilmektedir. 
ADR hastaları yanlışlıkla histeri, hipokalsemi, nöbet, tetanoz, besin intoksikasyonu, menenjit, 
ensefalit tanılarını alabilirler (4). ADR kliniği ile acil servise başvuran hastalarda ayırıcı tanı güçlüğü 
yaşanabileceği ve ADR yapma olasılığı olan ilaçların özellikle de metoklopramidin akla getirilmesi 
gerektiği unutulmamalıdır. 
  

Anahtar Kelimeler: akut distonik reaksiyon, metoklopramid, yan etki 

 

 
Resim 1 

 
Vakada okülojirik kriz 
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Resim 2 

 
Vakada tortikolis, trismus 
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[SB-L6] 

Pacemaker lead’inin anterior kapakçıkta iyatrojenik perforasyon oluşturduğu 
olguda acil olarak planlanan girişimde triküspit kapak replasmanı zorunluluğu 
  

Orhan Gökalp1, Ufuk Yetkin1, Hasan İner1, Yüksel Beşir1, Gamze Gökalp2, Ersin Çelik1, İhsan 
Peker1, Habib Çakır1, Ali Gürbüz1 
1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi 
Kliniği 
2Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Acil Kliniği 
  

Giriş: Pacemaker (PM) implantasyonu sonrası gözlenebilen birçok komplikasyon olmasına karşın 
triküspit kapağın iyatrojenik perforasyonu ve sonrasında gelişen triküspit kapak yetmezliğine çok 
nadiren rastlanmaktadır. 
Olgu: Olgumuz 64 yaşında erkekti. Başvurusundan 15 ay önce dış merkezde VDD PM implante 
edilen olguya bu işlemden 4 ay sonra PM cebinin enfekte olması nedeniyle cep yeri değiştirildi. Son 
3 aydır süregelen PM cebinde ülserasyon ve lead kablosunun da dışarıdan gözlenmesi 
yakınmalarıyla başvuran olguya PM batarya ve lead ekstraksiyonu Kardiyoloji Kliniğimizde 
uygulandı. Ardından uygulanan kontrol transtorasik/özefageal ekokardiyogramlarda sağ ventrikül 
içinde ventriküler lead‟e ait silikon tübün proksimal kısmının sağ atriyuma doğru prolabe olduğu ve 
bu kısımda hiperekojen kalınlaşmanın yanı sıra 9x3mm boyutunda hareketli kitle bulgulandı. Ayrıca 
triküspid kapakta koaptasyon kusuruna bağlı 3.derece yetmezlik geliştiği ve pulmoner arter 
basıncının 55-60mmHg değerine ulaştığı, sağ kalp boşluklarının da dilatasyon gösterdiği saptandı.  
Atan kalpte inflow oklüzyon tekniğiyle(AKİOT) sağ atriyumdan lead‟e ait silikon tübün acil 
ekstraksiyonu planlandı. Ancak bunun triküspit kapakta anterior kapakçıkta iyatrojenik perforasyon 
oluşturduğunun gözlenmesi üzerine kardiyopulmoner bypasa geçildi. Anterior kapakçıkta iyatrojenik 
perforasyon ve anulus bölgesinde bu nedenle tama yakın ayrılma gözlenen triküspit kapağın 
rezeksiyonu gerçekleştirildi. Porcine biyoprotez kapak replase edildi. Ameliyat sonrası erken ve geç 
dönemde komplikasyon gözlenmeyen hastanın poliklinik izlemleri sorunsuz devam etmektedir. 

 

Sonuç: Atan kalpte inflow oklüzyon tekniğiyle lead çıkarılması seçkin tedavi kabul edilmekle birlikte 
olgumuzdaki gibi tesadüfen majör iyatrojenik kapak komplikasyonu bulgulandığında konvansiyonel 
kardiyopulmoner bypasa geçilerek planlanacak kapak onarım ya da replasmanı gerçekleştirilmelidir 
  

Anahtar Kelimeler: pace maker, lead, triküspit, yetmezlik 
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[SB-M1] 

Akut Böbrek Yetmezliği Hastalarında Yüksek BNP Düzeyleri Acil Hemodiyaliz 
İhtiyacını Öngörebilir mi? 
  

Seda Dağar, Turgay Yılmaz Kılıç, Ersin Aksay, Tarık Doğan, Yeşim Eyler, Mehmet Tanrısev, Füsun 
Üstüner 
İzmir Tepecik EAH 

  

Giriş 
    Akut böbrek yetmezliği hastalarında hemodiyaliz ihtiyacınıöngören bir biyobelirteç 
bulunmamaktadır. Çalışmamızda serum kreatinin değeri 2.5 mg/dl ve üzerinde olan akut böbrek 
yetmezliği hastalarında serum brain natriüretik peptid (BNP) düzeylerinin hemodiyaliz ihtiyacını 
öngörmedeki kullanılabilirliğini araştırdık.  
Materyal ve Metod  

    Çalışmamız üçüncü basamak bir acil serviste ileri dönük olarak yapıldı. Serum kreatinin 

değeri 2.5 mg/dl ve üzerinde olan, rutin diyaliz programında bulunmayan 14 yaşın üzerindeki 
hastalar çalışmaya ardışık olarak alındı. Olguların hemodiyaliz ihtiyacı olup olmadığına nefroloji 
uzmanı tarafından karar verildi.  
Bulgular 

    Çalışmaya 124 hasta alındı, 46‟sına (%37,1) hemodiyaliz endikasyonu konuldu. 
Hemodiyalize alınan hastaların BNP düzey ortalaması 646.6±731.9 pg/ml, hemodiyalize alınmayan 
hastaların ise 446.2±723.9 pg/ml saptandı (p=0.141). Kronik böbrek yetmezliği üzerine akut 
böbrek yetmezliği gelişen 19 hastada, hemodiyalize alınan ve alınmayan hastaların BNP düzey 
ortalaması sırasıyla 1040.1±1123.1 pg/ml ve 207.8±203.6 pg/ml olarak bulundu (p=0.04). 
Öncesinde kalp yetmezliği öyküsü olmayan 102 hastada hemodiyalize alınanların BNP düzey 
ortalaması 570.5±594.5 pg/ml, hemodiyalize alınmayan hastaların ise 280.8±471.4 pg/ml olarak 
bulundu (p<0.001).  

Sonuç 

    2.5 mg/dl ve üzerinde kreatinin değerleri olan akut böbrek yetmezliği hastalarında BNP 

düzeyinin hemodiyaliz ihtiyacının belirlenmesinde uygun bir biyobelirteç olarak kullanılamayacağını 
tespit ettik. Ancak öncesinde kalp yetmezliği öyküsü olmayan ve kronik böbrek yetmezliği üzerine 
ABY gelişen alt gruplarda BNP ölçümü hemodiyaliz ihtiyacını belirlemede klinisyenlere yol gösterici 
olabilir. 

  

Anahtar Kelimeler: böbrek yetmezliği, brain natriüretik peptid, diyaliz 
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[SB-M2] 

Valproik asit kulanımına bağlı akut pankreatit 
  

Ali Ekber Karabulut, Yunsur Çevik, Mustafa Ekici, Emine Akıncı 
Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Ankara 

  

Giriş: Valproik asit (VA) epilepsi tedavisi yanında bipolar bozukluklarda ve migren profilaksisinde 
kullanılan geniş spektrumlu bir antiepileptiktir. Voltaj bağımlı sodyum kanallarını ve GABA 
transaminazı inhibe ederek etkisini göstermektedir. Karaciğerde glukoronidasyon ve oksidasyon ile 
metabolize edilir. Yan etkileri hafif ve geçici olsa da çok nadiren hepatotoksisite, hiperamonemik 
ensefalopati, koagülasyon bozuklukları ve pankreatit‟e neden olabilir. İlaçlara bağlı akut pankreatit 
tüm olguların%0.1-2‟sini oluşturmakta ve tanısı diğer etiyolojik nedenlerin dışlanmasıyla 
konulmaktadır. Acil servise karın ağrısı şikayeti ile başvuran ve epilepsi için terapotik dozda VA 
kullanımı ile ilişkili akut pankreatit tespit ettiğimiz olguyu sunuyoruz. 
 

Olgu: Altmış yaşında kadın hasta 2 saat önce başlayan bulantı ve karın ağrısıyla acil servise 
başvurdu. Vital bulguları stabil olup, fiziksel muayenede epigastrik bölgede hassasiyeti dışında 
özellik yoktu. Epilepsi nedeniyle 10 yıldır VA kullanmaktaydı. Alkol ve başka ilaç alımı olmayan 
hastada safra taşı öyküsü de yoktu. Laboratuar tetkiklerinde amilaz: 720 U/L (22-80 U/L), lipaz: 

3444 U/L (0-67 U/L) dışında anormal bulgu saptanmadı. Ultrasonografide karaciğer, safra kesesi ve 

safra yolları normal olup pankreas ekosu artmış, peripankreatik sıvama tarzında serbest mayi 
saptandı. Uygun intravenöz sıvı elektrolit tedavisine başlandı. Hasta VA kullanımına bağlı pankreatit 
ön tanısı ile hastaneye yatırıldı. Yapılan tetkiklerinde hiperkalsemi, hiperlipidemi ve viral etkenler 

olmaması üzerine ön tanı doğrulandı. Hastanın kullandığı VA düzeyi azaltılarak 5. günde 
levetirasetama geçildi. Kan amilaz ve lipaz değerleri 5. günde bahsedildiği sırayla 67 U/L ve 81 U/L 
olması ve semptomlarının tamamen düzelmesi üzerine şifa ile taburcu edildi. 
 

Sonuç: İlaçlara bağlı pankreatit nadir de olsa görülmektedir. Epilepsi tedavisinde sık kullanılan 
valproik asit doz ve kullanım süresinden bağımsız olarak pankreatit yapabilir. Temel tedavi 
yaklaşımı ilacın kesilmesi ve semptomatik tedaviyi gerektirir. Acil serviste pankreatit düşünülen 
olgularda ilaç kullanımının sorgulanması unutulmamalıdır. 
  

Anahtar Kelimeler: Acil Servis, Epilepsi, Pankreatit, Valproik Asit 
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[SB-M3] 

Warfarin kullanımına bağlı yüksek INR tespit edilen hastaların retrospektif 
analizi 
  

Emine Akıncı, Yunsur Çevik, Güşah Çıkrıkçı Işık, Murat Türkarslan 

keçiören eğitim ve araştırma hastanesi, acil tıp kliniği, ankara 

  

Giriş 
Bu çalışmada warfarin kullanan ve acil serviste INR düzeyi 3,5 üzerinde tespit edilmiş olguların 
demografik ve klinik özellikleri ile acil servis yaklaşımı ve sonuçlarını incelemeyi amaçladık 

Materyal metot 

Çalışma acil servisten istenen INR düzeyleri ve hasta dosyaları taranarak retrospektif olarak 
yapılmıştır. Warfarin kullanan ve INR düzeyi 3,5‟dan fazla bulunan hastaların demografik ve klinik 
özellikleri hazırlanan forma kaydedildi. Hastaların hemogram ve protrombin zamanı (PT)/ INR 
değerleri, taze donmuş plazma (TDP) verilip verilmediği ve ünite sayısı, TDP sonrası INR değerleri 
ve son 1 yıl içinde acil servis başvurusu ve sonuçları değerlendirildi.  
Bulgular 

Çalışmaya verilerine ulaşılabilen ve INR>3,5 olan 280 hasta ardışık olarak dâhil edildi. Hastaların 
121 (% 43,2)‟i erkek, 159 (%56,8)‟u kadındı. Yaş ortalaması 66.98±13.08‟di. 122 hasta (%40,3) 
herhangi bir şikâyet belirtmeden INR düzeylerinin kontrolü için acil servise başvurmuştu. Kalan 
olgular ise epistaksis başta olmak üzere çeşitli bölgelerden kanama şikâyeti nedeniyle acil servise 
kabul edilmişti. 38 hastanın acil servise birden fazla kez başvuru yaptığı belirlendi (minimum: 2, 
maksimum: 11). INR düzeylerine göre INR<6 ve INR>=6 olarak iki gruba ayrıldı. INR>=6 
grubunun yaş ortalaması INR<6 olan gruba göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksekken 
(p<0,001) komorbid hastalıklar görülme sıklığı daha düşüktü (tablo 1). INR>=6 grubunda INR<6 
olan gruba göre yeniden başvuranların oranı daha yüksek bulundu (p=0.012). 
Sonuç 

Warfarin kullanan hastalara takip oldukları polikliniklerde INR kontrolü için kolaylık sağlanması, bu 
hastaların gereksiz acil servis meşguliyetlerini önleyebilir. Yaşlı hastalarda gelişebilecek kanama 
komplikasyonları ve sonuçlarının daha kötü olması nedeniyle daha sık aralıklarla INR takibi 
yapılmalı ve hastaneye yatış eşiği daha düşük tutulmalıdır. 
  

Anahtar Kelimeler: Acil servis, Warfarin, INR 
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Şekil 1. Warfarin kullanan hastaların acil servis başvuru şikâyetleri 
 

 

şekil 2 

 
Şekil 2. Taze donmuş plazma verilen hastaların acil servis başvuru şikâyetleri 
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[SB-M4] 

Acil servise vertigo yakınması ile başvuran geriatrik hastalarda görüntüleme 
yöntemleri ve sonuçların değerlendirilmesi 
  

Emine Akıncı, Yunsur Çevik, Tuba Şafak, Sema Nur Karadaş 

keçiören eğitim ve araştırma hastanesi, acil tıp kliniği, ankara 

  

Giriş 
Baş dönmesi ve denge bozukluğu acil servis başvurularının sık nedenleri arasındadır. Altmış yas 
üstü toplumun %20‟sinden fazlası günlük yaşamlarını etkileyecek düzeyde ciddi bas dönmesi 
tanımlarken, 75 yas üstü grupta bas dönmesi yakınması en sık hastane başvuru nedenidir. Periferik 
ve santral vertigonun ayırıcı tanısı, fizik muayene anamnez ve radyolojik görüntüleme yöntemlerine 
(BBT veya Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) ) dayanmaktadır. Bu çalışmada acil servise 
vertigo yakınması ile başvuran geriatrik hastalarda görüntüleme yöntemlerini ve sonuçlarını 
değerlendirmeyi amaçladık. 
Gereç yöntemler, 
Baş dönmesi nedeniyle acil servise kabul edilen ve tanısal amaçlı beyin bilgisayarlı tomografisi 
(BBT) çekilmiş, 65 yaş ve üzeri hastalar çalışmaya alındı. Çalışma retrospektif bir çalışma olup 
bilgiler hasta dosyalarından ve bilgisayar otomasyon sisteminden elde edilmiştir. Çalışmaya alınan 
olguların; yaş, cinsiyet, özgeçmiş (hipertansiyon, inme geçirip geçirmediği, aterosklerotik kalp 
hastalığı (ASKH) ve diğer komorbid hastalıklar), acil serviste yapılan tedavileri, görüntüleme 
sonuçları ve son tanıları değerlendirildi.  
Bulgular 

Çalışmaya 65 yaş ve üstü, BBT çekilen son tanı olarak periferik veya santral vertigo tanısı almış 
139 hasta dâhil edilmiştir. Hastaların 69‟u erkek, 70‟i bayandır. Özgeçmişlerine en sık görülen 
hastalık hipertansiyondur. (tablo 1). Görüntüleme yöntemleri değerlendirildiğinde, çekilen BBT‟lerin 
%69 u normal sınırlar içerisindeydi. 139 hastanın sadece % 10,1‟de akut iskemik değişiklikler 

mevcuttu. Santral vertigodan şüphelenilen 42 hastaya difüzyon MR çekilmiş olup, sadece 10 
hastada difüzyon kısıtlılığı tespit edilmiştir (tablo 2).  
Sonuç 

Bilgisayarlı beyin tomografisi her ne kadar serebrovasküler olaylarda en çok tercih edilen 
görüntüleme yöntemi olsa da özellikle erken dönem posterior fossa enfarktlarının yakalanmasında 
yeterli değildir. Özellikle vertigonun ayırıcı tanısının yapılmasında BBT yetersiz kalabileceğinden 
santral vertigo düşünülen olgularda difüzyon ağırlıklı MR kullanımının tercih edilmesi gerektiği 
kanaatindeyiz. 

  

Anahtar Kelimeler: Vertigo, BBT, geriatri 

 

 
tablo 2 

DeğiĢkenler n=139 

BBT 

Normal 

Akut iskemik değiĢiklikler 
Kronik iskemik değiĢiklikler 
Ġntra kranial kanama 

Ġntra kranial Kitle  
Diğer 

110 (%79,1) 

14 (%10,1) 

4 (%2,9) 

1 (%0,7) 

1 (%0,7) 

9 (%6,5) 

Beyin MR 

Çekildi 
Çekilmedi 

3 (%2,2)  

136 (%97,8) 

Diffüzyon MR 

Çekilmedi 
Akut difüzyon kısıtlılığı 

97 (%69,8) 

10 (%7,2)  

32 (%23,0) 
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Normal 

Diffüzyon MR da iskemi saptanan hastalarda beyin BTde akut iskemi varlığı 
Normal 

Mevcut 

20 (%62,5)  

12 (%37,5) 

Tablo 2. Olguların Radyolojik Değerlendirme Sonuçları 

tablo 1 

DeğiĢkenler n=139 

YaĢ (yıl) 76,1±6,2 

Cinsiyet 

Erkek 

Kadın 

69 (%49,6) 

70 (%50,4) 

ÖzgeçmiĢ 

HT 

SVO 

Eski Vertigo 

ASKH 

Diğer Hastalıkları 

63 (%45,3) 

8 (%5,8) 

21 (%15,1) 

21 (%15,1) 

64 (%46,0 

Hemoglobin(gr/dL) 13,4±1,7 

Verilen Tedavi 

Dimenhidrinat 

Metoclopramid 

Pirasetam 

Diazepam 

Diğer 

65 (%46,8) 

34 (%24,5) 

47 (%33,8) 

- 

76 (%54,7 

Tablo 1. Olguların Demografik ve Klinik Özellikleri 
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[SB-M5] 

Acil servis minör cerrahi müdahale odası ve uygulanan girişimlerin analizi 
  

Filiz Baloğlu Kaya1, Şeyhmus Kaya2, Yavuz Yüksel2 
1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp fakültesi, Acil Tıp AD, Eskişehir 
2Eskişehir Devlet Hastanesi, Acil Kliniği, Eskişehir 
  

Amaç:  
Acil olmadığı halde hastaların ihtiyacı olan bazı uygulamalar çeşitli nedenlerden dolayı acil 
servislerde (AS) yapılmaktadır. Bu da AS‟deki hasta yoğunluğunu arttırmaktadır. Çalışmamızın 
amacı acil servislerde yapılan minör girişimsel işlemleri bu açıdan değerlendirmektir. 

Gereç-Yöntem:  
Çalışma 1-30 Eylül 2012 tarihleri arasında 2. basamak bir AS‟de ileriye dönük olarak yapıldı. 
Çalışmaya minör cerrahi müdahale alanına alınan hastalarda yapılan tüm girişimler dahil edildi. Acil 
bakı, muayene ve gözlem alanlarındaki yatak başı uygulamalar dışlandı. Girişimler acil hekimleri 
denetiminde eğitimli yardımcı sağlık personelleri tarafından uygulandı. 
Bulgular:  

Çalışma sürecinde AS‟ye başvuran 19755 hastanın, minör cerrahi müdahale odasında girişim 
yapılan 4028‟i (%20.3) değerlendirmeye alındı. Grupta yaş ortalaması 32,6 (aralık 1- 96) ve 

hastaların 2908‟i (%72.2) erkek idi. 2641 (%65.6) hafta içi, 1387 (%34.4) hafta sonu günlerde 
başvuru tespit edildi. Gün içinde 08:00-15:59‟da 1893 (%47), 16:00-23:59‟da 1755 (%43.6) ve 
00:00-07:59‟da 380 (%9.4) başvuru saptandı. Hastaların 3971‟i (% 98.6) ayaktan başvururken, 
57‟si (%1.4) de ambulans ile ya da emniyet mensupları tarafından getirildi. 3969 (%98.5) hastanın 
geliş nedeni adli vaka dışı minör yaralanmalar ve medikal sorunlar idi. Girişimler sıklığına göre yara 
pansumanı, sütür atma, atel uygulama, vücuttan yabancı cisim çıkarma, sütür alma, nazogastrik 
tüp yerleştirme, yanık pansumanı, aşı/immünglobulin uygulama, elastik bandajla sabitleme, foley 
katater yerleştirme, apse drenajı, tırnak çekimi ve nazal tampon yerleştirme olarak belirlendi (sırası 
ile yüzdeleri; 28.7, 19.6, 16.5, 15.3, 4.4, 3.5, 2.9, 2.8, 2.4, 2.0, 1.1, 0.5, 0.3). Hastaların 3971‟i 
(%98.6) taburcu, 45‟i (%1.1) yatış, 9‟u tedavi reddi, 3‟ü eksitus olarak kaydedildi. 510‟unun 
(%12,6) ise AS‟ye muayene olmadan sadece pansuman hizmeti almak için başvurduğu saptandı.  
Sonuç:  
Pansuman, foley katater değişimi ve stür alınması gibi acil müdahale gerektirmeyen girişimler AS 
işleyişinde önemli oranda yer almaktadır. Bu tip işlemler için acil bakım hizmeti veren ekip ve 
mekanın dışında planlama yapması AS yoğunluğunu gidermeye yardımcı olabilir. Aksi durum söz 
konusu ise AS‟lerde ekip, ekipman ve mimari uygunluk sağlanmalıdır. 
  

Anahtar Kelimeler: Girişim, müdahale odası, acil servis 
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[SB-M6] 

Nadir Bir Nekrotizan Enfeksiyon Nedeni: Amfizematöz Pyelonefrit 
  

Nazire Avcu, Serkan Yılmaz 

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD 

  

Giriş: Amfizematöz pyelonefrit (AP) nadir görülen, hayatı tehdit eden; renal parankim, toplayıcı 
sistem ve perirenal dokularda gaz formasyonu ile karakterize süpüratif, nekrozitan bir 
enfeksiyondur. Semptomları nonspesifik olan bu hastalar; hafif bir karın ağrısından septik şok 
gelişimine kadar değişik prezentasyonlarda karşımıza gelebilir. Cerrahi tedavi ile mortalite %20 

olarak bidirilirken, yalnızca medikal tedavi edilenlerde mortalite %80 olarak bilidirilmiştir. Bu olgu 
sunumunun amacı yüksek morbidite ve mortalite oranlarına sahip AP‟in erken tanı ve tedavisinin 
önemini vurgulamaktır. 
 

Olgu: 78 yaşında bayan hasta; 3 gündür devam eden bulantı kusma, halsizlik, karın ve yan ağrısı 
şikayetiyle başvurdu. Özgeçmişinde Diabeti (DM), Hipertansiyon olan hastanın vital bulgularında 
ateş 35.9 °C, nabız 81/dk, solunum sayısı 34/dk, kan basıncı 86/53 mm/Hg saptandı.  
Genel durumu orta, GKS:15 olan hastanın fizik muayenesinde batında yaygın hassasiyeti mevcuttu. 
Laboratuar tetkiklerinde kanşekeri: 229 mg/dl, BUN: 60 mg/dl, kreatinin: 2.84mg/dl, WBC: 
32.600, PLT:189.000 mm3 CRP:25.29 mg/dl olarak bulundu. İdrar mikrokobisinde hematüri, pyüri, 
proteinüri görülen hastada Akut Pyelonefrit ön tanısı ile batın USG ve kontrastsız BT 
görüntülemeleri yapıldı. USG bulguları ayırt edici olmayan hastanın BT‟de sağ böbrekde 5 cm çaplı 
hava değeri içeren koleksiyon; toplayıcı sistemininde hava değerleri ve yoğun içerik izlendi. 
Perkutan drenaj endikasyonu olduğu düşünülen hasta Üroloji ile konsulte edildi. Acil perkutan 
drenaj ve nefrektomi düşünülmeyen hasta Enfeksiyon hastalıkları servisine yatırıldı. Takibinin ikinci 

gününde septik şok tablosu nedeniyle yoğun bakıma alınan hasta burada on gün tedavisi aldıktan 
sonra tekrar servise alındı. Yalnızca medikal tedavi alan hasta yaklaşık 1 aylık tedavinin ardından 
taburcu edildi. 

 

Sonuç: Sonuç olarak İdrar yolu enfeksiyonu semptomlarının yanısıra kan şekeri kontrolünde 
bozulma, böbrek fonksiyonlarında bozulma ve sepsis bulguları olan özellikle diyabetik hastalarda AP 
düşünülerek gerekli görüntüleme yöntemlerinin kullanılması ve uygun tedavi metodunun seçilmesi 
morbidite mortalitenin azaltılmasında son derece önemlidir. 
  

Anahtar Kelimeler: Amfizematöz Pyelonefrit, Acil Servis, Erken Tanı 
 

 
Sağ Böbrekte Amfizematöz Pyelonefrit 

 
BT’de sağ böbrekde 5 cm çaplı hava değeri içeren koleksiyon; toplayıcı sistemininde hava 
değerleri ve yoğun içerik 
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[SB-N1] 

Acil Serviste Pnömotoraks Tanısı Alan Hastalar: 2 Yıllık Analiz 
  

Turgay Çağlayan, Engin Özakın, Mustafa Emin Çanakçı, Filiz Baloğlu Kaya, Nurdan Acar, Arif Alper 
Çevik 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Eskişehir 
  

Amaç: Pnömotoraks, plevral boşlukta hava olması olarak tanımlanır. Pnömotoraks spontan, 
travmatik veya iyatrojenik olarak meydana gelebilir. Pnömotoraks sık görülen, tanıda gecikildiğinde 
ve uygun tedavi edilmediğinde mortalite ve morbiditesi yüksek bir hastalıktır. Çalışmada acil 
serviste pnömotoraks tanısı alan hastaların analizi amaçlanmaktadır. 
Gereç-Yöntem: 01.06.2011-30.05.2013 tarihleri arasında ESOGÜ Tıp Fakültesi acil servisinde 
pnömotoraks tanısı alan 18 yaş ve üstü hastalar çalışmaya dahil edildi. Veriler hasta kayıtlarından 
geriye dönük olarak elde edildi.  
Bulgular: Pnömotoraksı olan 64 hastanın 56(%87.5)‟sı erkek 8(%12.5)‟i kadın idi. Yaş ortalaması 
tüm hastalarda 37.8 ±16.3 (aralık: 18-83). Hastaların 29(%45.3)‟unda spontan, 35(%54.7)‟inde 
travmatik pnömotoraks saptandı. Acil servise (AS) başvurular 19(%29.7)‟unda 08:00-16:00, 

30(%46.9)‟unda 16:01-00:00, 15(%23.4)‟inde 00:01-07:59 saatleri arasında idi. Triyaj kategorileri 
55(%85.9)‟inde 1, 7(%10.9)‟sinde 2, 2(%3.1)‟sinde 3 idi. Başvuru şikayetine bakıldığında 
47(%73.4)‟sinde göğüs ağrısı, 17(%26.5)‟sinde nefes darlığı olduğu görüldü. Görüntüleme yöntemi 
olarak 38‟inde bilgisayarlı tomografi (BT) 57‟sinde ultrasonografi (USG), 46‟sında Akciğer X-ray 

grafi kullanıldığı saptandı. BT çekilen hastaların 38(%100)‟inde, USG yapılanların 51(%89.1)‟inde, 
akciğer grafisi çekilenlerin 36(%78.2)‟sında pnömotoraks tespit edildiği belirlendi. SP saptanan 29 
hastanın, USG yapılan 27 hastanın tamamı USG ile tespit edildi. TP nedenli olan USG kullanılan 30 
hastada 24‟ünde pnömotoraks saptandı. Pnömotoraks 28(%43.8)‟inde sağda, 32(%50)‟sinde solda, 
4(%6.3)‟ünde iki tarafta idi. USG ile SP saptananların 27(%93.1)‟sine, TP saptananların 
26(%74.2)‟sına tüp torakostomi işlemi uygulandı. USG‟de pnömotoraks saptanmayan, BT‟de TP 
saptanan 6 hastanın 2‟sine tüp torakostomi işlemi uygulandığı tespit edildi. AS‟de kalış süresi 
spontan pnömotoraks (SP) hastalarında ortalama 103.8±93.03 dakika, travmatik pnömotoraks 
(TP) hastalarında 205.5±119.64 dakika olarak saptandı. Hastaların 58(%90.6)‟inin yoğun bakıma, 
1(%1.6)‟inin servise yatışının yapıldığı, 1(%1.6) hastanın kendi isteğiyle AS‟den ayrıldığı, 4(%6.3) 
hastanın da eksitus olduğu görüldü.  
Sonuç: Pnömotoraks tanısında radyolojik inceleme temeldir. Hastane öncesi ve acil servislerde hızlı 
tanı ve erken tedavi uygulanmalıdır. Ancak stabilize edilemeyen olgularda PA akciğer grafisi ve 
yatak başı USG normal olsa bile klinik şüphe halinde toraks BT ile değerlendirilmelidir. 
  

Anahtar Kelimeler: Acil Servis, Pnömotoraks, USG 
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[SB-N2] 

Mizaç! 
  

Betül Gülalp1, Ömer Faruk Demir2, Yarkın Özenli3, Özlem Karagün1, Hasan Yeşilağaç1, Kemal 

Aydın2, Songül Devrim1, Aytül Çakcı4, Sibel Benli5 
1Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi Acil Tıp AD 
2Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği 
3Adana Numune Eğitim Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği 
4Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi Kliniği 
5Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD 

  

Amaç: Mizaç kişilerde önceden mevcut olan özelliklerin dış etkenler ile şekillenmesidir. Amacımız 
Vakıf üniversitesi Acil Tıp Kliniği, Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği ve Eğitim Araştırma 
Hastanesi Fizik Tedavi Kliniğinde doktor ve diğer sağlıkçılar arasındaki mizaç ve farklılıkları 
belirlemektir.  

Gereç-Yöntem: Ekim-Aralık 2011 yılında gerçekleştirilmiştir. Çalışma grupları doktorlar ve aynı 
klinikte çalışmakta olan diğer sağlık personelinden oluşturulmuştur. 240 sorudan oluşan Türkçe 
mizaç ve karakter envanteri kullanılmıştır. Aktif çalışma saati dışında yalnız ve isimler yazılmaksızın 
yaş ve cinsiyet belirtilerek yanıtlanmıştır. NS (Yenilik arayışı), HA (Zarardan kaçınma), RD (Ödül 
Bağımlılığı), P (Sebat etme), SD (Kendini yönetme), C (Kendini aşma), ST (İş birliği yapma) 
ölçekleri ve bunların alt ölçekleri değerlendirilmiştir. Sonuçlar SPSS 20 ile Ki-kare ve Mann Whitney 

U testleri kullanılmıştır  
Bulgular: Vakıf üniversitesi Acil Tıp ve Eğitim Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi kliniklerinde doktor 

ve diğer sağlıkçılar arasında kendi içlerinde karşılaştırıldığında mizaç farkı izlenmezken, Eğitim 
Araştırma Hastanesi Acil Tıp doktor ve diğer sağlıkçıları arasında NS (Yenilik arayışı), RD (Ödül 
bağımlılığı), P (Sebat etme), SD (Kendini yönetme), C (İşbirliği yapma) ölçek yanıtlarında belirgin 
mizaç farklılıkları mevcuttu (sırasıyla, p= 0.0001, 0.026, 0.003, 0.027, 0.006). Üç bölüm 
karşılaştırıldığında ise; doktorlar arasında yalnız C2 (Empati duyma) de farklılık mevcuttur 
(p=0.011); Eğitim Araştırma Acil Tıp Doktorları 4.5±1.6, Vakıf Üniversitesi Doktorları 3.4±1.5, 
Eğitim Araştırma Fizik Tedavi doktorları 2.7±1.7. Üç bölümün doktor olmayan sağlık çalışanları 
karşılaştırıldığında NS1 (Keşfetmekten heyecan duyma), RD3 (Bağlanma), SD (Kendini yönetme), 

SD1 (Sorumluluk alma), SD2 (Amaçlılık), SD3 (Beceriklilik), SD5 (Uyumlu ikincil huylar), ST3 
(manevi kabullenme) ölçeklerinde (sırasıyla, p=0.025, 0.011, 0.002, 0.014, 0.001,0.042, 
0.002,0.048) farklılık mevcuttu. 
Sonuç: Eğitim Araştırma Acil servisinde doktor ve diğer sağlıkçılar arasında mizaç farkı mevcuttur. 
Vakıf Üniversitesi Acil Tıp, Eğitim Araştırma Acil Tıp, Eğitim Araştırma Fizik tedavi klinikleri 
doktorlarında empati duyma dışında fark yokken doktor olmayan sağlıkçılar arasında mizaç 
özelliklerinde birçok değişken etkilidir. 
  

Anahtar Kelimeler: Acil Tıp, Karakter, Mizaç 
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[SB-N3] 

Mortal Seyreden Çakmak gazı İnhalasyonu 
  

Murat Türkarslan, Yunsur Çevik, Ali Ekber Karabulut, Harun Aydın, Bahattin Işık 

Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Ankara 

  

Giriş: Uçucu maddelerin istemli inhalasyonu veya kötüye kullanımı, tüm dünyada karşılaşılan bir 
sağlık sorunu olup öfori oluşturması nedeniyle ergenler ve genç erişkinlerde kullanım sıklığı giderek 
artmaktadır. Çakmak gazı daha çok gazın önce bir naylon torba içine doldurulması ve bunun başa 
geçirilerek solunmasıyla alınmaktadır. İçerdiği bütan gazı akciğerlere ulaşır ulaşmaz buradaki geniş 
alveol yüzeyinden emilerek hemen kana geçer. Birkaç dakika içinde sarhoşluk, öfori, baş dönmesi, 
kulak çınlaması, çarpıntı, aşırı neşelilik hali, şuurla ilgili değişiklikler ortaya çıkar. Yoğun gaz 
soluyan kişilerde uyku durumu, konvülzyon, deliryum, halüsinasyonlar, tansiyon yükselmesi, vagal 
inhibisyon, solunum depresyonu, kardiyak aritmi ve ani ölüm meydana gelmektedir. Sudden 
Sniffing Death Syndrome (SSDS) adıyla bilinen tabloda herhangi uyarıcı belirti olmadan aniden 
ölüm gelişmektedir. Bu olguda sıklığı giderek artan uçucu maddelerin kötüye kullanımı sorununa ve 
ani ölüm riskine dikkat çekilmesi amaçlandı 
 

Olgu: Yirmi bir yaşında erkek hasta acil servise kardiyo-pulmoner arrest olarak getirildi. 

Hikayesinde evde, çakmak gazını bir poşetin içine aktarıp, poşetin içinden bir iki kez soluduktan 
hemen sonra bilincinin kapandığı ifade edildi. Organik bir problemi olmadığı ancak madde kullanımı 
nedeniyle psikiyatrik tedavi aldığı öğrenildi. Hasta acil servise 112 tarafından getirildiğinde GKS 
skoru 3 olup, entübe, solunumu ve kalp atımı yoktu. Pupiller izokorik, bilateral dilate, ışık refleksi -
/- olan hastaya Kardiyopulmoner resüsitasyon (KPR) başlandı. KPR sırasında 20 dk ventriküler 
fibrilasyonda seyreden hastada daha sonra nabzsız elektriksel aktiviteye gelişti. Laboratuar 
parametrelerinde troponin 0.030, myoglobin 1119, CK-MB1.28, PH 7.11, pCO2 70.7, po2 24 ve 

hco3 24 tespit edildi. Protokollere uygun olarak yaklaşık 45 dakika sürdürülen KPR‟ye cevap 
vermemesi üzerine olgu eksitus kabul edildi. 
 

Sonuç: Uçucu madde kötüye kullanımı, keyif verici etkileri nedeniyle özellikle gençler arasında 
yaygınlaşarak devam etmektedir. Çakmak gazı da ölümcül bir gaz olan bütan gazı içermektedir. 
Aileler ve eğiticiler bu tür maddelerin zararları konusunda bilgilendirilmeleri, kolayca elde edilebilen 
bu maddelerin satılması ve bulundurulması ile ilgili düzenlemeler yapılması sağlanmalıdır. 
  

Anahtar Kelimeler: Acil servis, Bütan gazı, Çakmak gazı, Kardiyopulmoner arrest 
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[SB-N4] 

KOAH alevlenmelerinde endojen karbonmonoksit düzeylerinin tanısal değerinin 
incelenmesi 
  

Nurettin Özgür Doğan1, Şeref Kerem Çorbacıoğlu2, Fikret Bildik3, İsa Kılıçaslan3, Gül Pamukçu 
Günaydın4, Yunsur Çevik5, Volkan Ülker3, Onur Hakoğlu3, Emre Gökçen6 
1Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı 
2Antakya Devlet Hastanesi, Acil Servis 
3Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı 
4Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği 
5Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği 
6Malatya Devlet Hastanesi, Acil Servis 

  

Amaç: Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı (KOAH), tüm dünyada morbidite ve mortalitenin önde 
gelen nedenleri arasında gösterilmektedir. Bu çalışmanın amacı, KOAH alevlenmelerinde endojen 
karbonmonoksit (CO) düzeylerinin sağlıklı gönüllüler ve KOAH alevlenmesi ciddiyet sınıfları 
arasındaki değişimini incelemektir. 
 

Gereç-Yöntem: Çalışma ileriye dönük olarak iki merkezde, üç aylık periyot içinde acil servise KOAH 
alevlenmesi ile başvuran hastalar üzerinde gerçekleştirilmiştir. KOAH alevlenmelerinin ciddiyeti 
GOLD kriterlerine göre belirlenmiştir. Aktif sigara içmekte olan hastalar, karbonmonoksit 

zehirlenmesi şüphesi taşıyan hastalar ve KOAH öyküsü kesin olmayan hastalar çalışmadan 
dışlanmıştır. Çalışmada çoklu grup karşılaştırmaları için Kruskal-Wallis testi kullanılmıştır. 
 

Bulgular: Çalışmaya 90 hasta ve 80 sağlıklı gönüllü dahil edilmiştir. KOAH hastalarındaki 
karboksihemoglobin (COHb) düzeylerinin kontrol grubuna göre daha yüksek olduğu izlenmiştir 
(p<0.001). GOLD alevlenme ciddiyet sınıflamasına göre; Grup 1‟deki hastaların median COHb 
düzeyleri 1.6‟dır (0.95-2.00). Grup 2 (1.8 [1.38-2.20]) ve Grup 3‟teki (1.9 [1.5-3.0]) hastaların 
COHb düzeylerinin kontrol grubuna göre daha yüksek olduğu izlenirken (sırasıyla p<0.001 ve 
p=0.005); Grup 1 ve kontrol grubu (1.30 [1.10-1.55]) arasında anlamlı fark saptanmamıştır 
(p=0.434). 

 

Sonuç: KOAH alevlenmelerinde COHb düzeyleri, normal popülasyona göre daha yüksek 
seyretmektedir. COHb düzeyleri ciddi alevlenmelerde, sağlıklı gönüllüler ve daha hafif 
alevlenmelere göre daha fazla artmaktadır. 
  

Anahtar Kelimeler: acil tıp, karbonmonoksit, kronik obstruktif akciğer hastalığı 
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[SB-N5] 

Acil tıp araştırma görevlilerinin orotrakeal entübasyon becerileri 
  

Filiz Baloğlu Kaya, Engin Özakın, Arif Alper Çevik, Nurdan Acar 
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp AD, Eskişehir 
  

Amaç:  
Acil Tıp hekimlerinin havayolu güvenliği konusunda yeterli beceriyi kazanması eğitiminin önemli bir 
parçasıdır. Bu çalışmada amaç, Acil Tıp Uzmanlık Eğitimi‟ne (ATUE) yeni başlayan Acil Tıp Araştırma 
Görevlilerinin (ATA) kalıcı havayolu sağlamak için kullanılan orotrakeal entübasyon (OE) 
uygulaması konusundaki becerilerini hasta özellikleri ile birlikte değerlendirmektir. 
 

Gereç-Yöntem:  
Çalışma 01.10.2012-30.06.2013 tarihleri arasında hasta sayısı 45000/yıl olan 3. basamak bir acil 
serviste ileriye dönük olarak yapıldı. OE konusunda eğitim almamış 7 ATA çalışmaya dahil edildi. 
Çalışma öncesinde ATA‟lara 1 saat teorik, 1 saat maketlerle pratik eğitim verildi. İlk girişimi öncesi 
ATA, en az 5 hastada OE gözlemi yaptı. Doktor listesindeki çalışma saatlerinde OE endikasyonu 

olan, 18 yaş ve üzeri tüm hastalara Acil Tıp Uzmanı (ATU) ya da kıdemli ATA eşliğinde girişimler 
yapıldı. Hastaların OE güçlüğü bellirli kriterlerle (LEMON, Cormack-Lahen) değerlendirildi. 
Uygulamanın paralizan ajan kullanılarak/kullanılmadan yapılması kaydedildi. Girişim sırasında 
ATA‟ya sözel yönlendirme yapılmadı. Kontrol basamakları (fizik muayene, laboratuvar ve radyolojik 
tetkikler) ile girişim sonrası başarı değerlendirildi. Tek girişimin başarılı olmaması halinde uygulama 

eşlik eden ATA/ATU tarafından tamamlandı. Her ATA‟nın yaptığı 15‟er uygulama değerlendirmeye 
alındı. 
 

Bulgular 

Çalışma sürecinde 105 OE uygulaması değerlendirildi. Bunların 94‟ü (%89,5) başarılı olarak 
kaydedildi. Hasta ve uygulamanın özelliklerine göre başarı durumu değerlendirildi (Tablo 1). Troid-

hiyoid mesafesi <2 parmak olması, Mallampati ve Cormack Lahen sınıflamaları ile başarı durumu 
arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki görüldü (sırası ile p değerleri; 0,019- 0,004- 0,03). 

Özellikle başarısız girişimlere bakıldığında, OE zorluk belirteci olan bazı kriterlerin bu hastalarda 
birden fazla olduğu saptandı (Tablo 2). Başarısız olan 11 (%10,5) uygulamanın 9‟u özefagus 
entübasyonu, 2‟si laringoskopik görüntü yetersizliği olarak belirtildi. Hastaların hiçbirinde alternatif 
hava yolu kullanılmadı. 
 

Sonuç 

ATA‟ların OE konusunda başarı oranlarının yeterli eğitim ve tekrarlayan uygulamalarla daha da 
artacaktır. OE için zorluk belirleyen özelliklerin çoklu halde hastada olması başarıyı etkileyebilir, 
ancak bu durum tecrübe artışı ile düzeltilebilir, kanaatindeyiz. 
  

Anahtar Kelimeler: acil tıp, eğitim, hava yolu 

 

 
Tablo 1: OE başarısı ile hasta ve uygulama özelliklerine göre hasta sayıları 
Özellikler BaĢarısız (n) BaĢarılı (n) 
Maksillofasiyal travma varlığı 1 2 

Büyük dil varlığı 2 6 

Kısa boyun varlığı 5 24 

Ağız açıklığı <3 parmak olması 4 15 

Hiyoid-mentum<3 parmak olması 3 9 

Troid-hiyoid<2 parmak olması 3 6 

Mallampati  

Sınıf 1 

0 

5 

32 

48 
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Sınıf 2  
Sınıf 3 

Sınıf 4 

5 

1 

12 

2 

Boyunda hematom varlığı 0 1 

Obezite 2 14 

Boyunda yaĢa bağlı dejenerasyon varlığı 1 18 

Travma spinal immobilizasyonu uygulanması 1 4 

Cormack-Lahen 

Düzey1 

Düzey 2 

Düzey 3 

Düzey 4 

0 

5 

4 

2 

26 

56 

10 

2 

Hasta tipi  

Travma 

Medikal 

1 

10 

10 

84 

OE Tipi  

Paralizan yok 

Paralizan var 

2 

9 

10 

84 

EĢlik eden  
ATU 

ATA 

4 

7 

2 

92 

GiriĢim sayısı  
ATA1 

ATA2 

ATA3 

ATA4 

ATA5 

ATA6 

ATA7 

4 

2 

1 

1 

1 

2 

0 

11 

13 

14 

14 

14 

13 

15 

Not: Hasta grubunda orofaringeal yanık, kesici diş büyüklüğü, boyunda kitle, ankilozan 
spondilit özellikleri yoktu. OE: Orotrakeal Entübasyon ATA: Acil Tıp Araştırma Görevlisi 
ATU: Acil Tıp Uzmanı 
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Tablo 2: Başarısız OE girişimlerinin özellikleri 
ATA 1 2 3 4 5 6 7 

BaĢarısız giriĢim sayısı 4 2 1 1 1 1 0 

BaĢarısız giriĢim sırası 

1 

2 

3 

12 

1 

5 
4 1 8 

1 

2 
- 

GiriĢime eĢlik eden 

1-ATU 

2-ATA 

3-ATA 

12-ATA 

1-ATU 

5-ATA 
ATA ATA ATA 

1-ATU 

2-ATA 
- 

Maksillofasiyal travma varlığı - 5+ - - - - - 

Büyük dil varlığı - - - - + 1+ - 

Kısa boyun varlığı 2+ 

3+ 
- - - + 2+ - 

Ağız açıklığı <3 parmak olması 2+ - + - + 2+ - 

Hiyoid-mentum<3 parmak olması - - + + - 2+ - 

Troid-hiyoid<2 parmak olması - - + - - 2+ - 

Mallampati Sınıfı 

1-3 

2-2 

3-3 

12-2 

1-2 

5-2 
3 2 3 

1-3 

2-4 
- 

Obezite 1+ 1+ - - - - - 

Boyunda yaĢa bağlı dejenerasyon varlığı - 5+ - - - - - 

Travma spinal immobilizasyonu uygulanması - 5+ - - - - - 

Cormack-Lahen Düzeyi 

1-2 

2-2 

3-3 

4-2 

1-2 

5-3 
3 2 3 

1-4 

2-4 
- 

Not: OE zorluk belirteci olan özelliklerin varlığı/yokluğu girişim sıra numaraları ile birlikte 
+/- işaretleri ile belirtildi. Mallampati sınıfı ve Cormack Lahen düzeyleri girişimin sıra 
numarası ile birlikte verildi. OE: Orotrakeal Entübasyon ATA: Acil Tıp Araştırma Görevlisi 
ATU: Acil Tıp Uzmanı 
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[SB-N6] 

Acil servislerde ve kliniklerde çalışan hekimlerin 2010 AHA kılavuzundaki 
değişikliklere göre kardiyopulmoner resüsitasyon uygulamalarındaki bilgi ve 

farkındalıkları ile buna etki eden çeşitli faktörlerin değerlendirilmesi 
  

Barış Esen, Hayri Ramadan, Mehmet Numan Erdem, Yavuz Katırcı, Figen Coşkun 

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği, Ankara 

  

Amaç: Hekimlerin kardiyopulmoner resüsitasyon uygulamalarında en son yayınlanan kılavuzlardaki 
değişiklikler konusundaki bilgi ve farkındalıklarını ve buna etki eden faktörleri araştırmaktır. 
 

Gereç-Yöntem: Çalışmamız Temmuz-Aralık 2012 tarihleri arasında, Ankara ilinde bulunan devlet 

hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri, üniversite hastaneleri ve özel hastanelerin acil servis 
ve kliniklerinde görev yapan gönüllü 150 uzman ve 150 asistan hekim üzerinde yapılmıştır. 
Amerikan Kalp Derneği‟nin (AHA) kardiyopulmoner resüsitasyon (KPR) konusundaki 2010 kılavuzu 
temel alınarak toplam 44 sorudan oluşan anket formu oluşturulmuştur. 
 

Bulgular: Çalışmaya 78‟i (%26) kadın, 222‟si (%74) erkek ve yaş ortalaması 32.46±4.91 yıl olan 
toplam 300 hekim katıldı. Katılımcıların 100‟ü (%33.3) acil tıp hekimi; 100‟ü (%33.3) dahili bilimler 
hekimi ve 100‟ü (%33.3) de cerrahi bilimler hekimidir. Hekimlerin sadece %41,6‟sı KPR konusunda 
herhangi bir eğitim programına katılmıştır. Eğitim programına katılan hekimlerin başarı puanları 
anlamlı düzeyde daha yüksektir. Başarı puanı en yüksek olan hekimler KPR konusunda en son 6 ay 
içinde bir eğitime katılan hekimler iken en az olan hekimler eğitime 1 yıldan uzun zaman önce 
katılan hekimlerdir. Cerrahi bilimlerde çalışanların başarı puanı ortalaması 71 (14.92/21), dahili 

bilimlerde çalışanların başarı puanı ortalaması 75 (15.78/21) ve acil tıpta çalışanların başarı puanı 
ortalaması 95.8 (20.13/21)‟dir (p<0.05). Ayrıca uzman hekimlerin başarı puanları asistan 
hekimlere göre daha yüksektir (p<0.05).  
 

Sonuç: Sonuç olarak hekimlere yönelik temel ve ileri kardiyak yaşam desteği eğitim programları 
her kılavuz yenilenmesi sonrasında güncellenmeli ve çalışanlara bu programların ulaştırılabilmesi 
için hizmet içi kurslar düzenlenmelidir. 
  

Anahtar Kelimeler: Kardiyopulmoner Resüsitasyon (KPR), 2010 AHA Kılavuzu, Hekim Bilgi Düzeyi 
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[SB-O1] 

Diyabetik Hastalarda Acil Başvuru İle Eser Elementler Arası İlişki 
  

Mustafa Çağrı Sayılır1, Bülent Erbil1, Mehmet Ali Karaca1, Mehmet Mahir Özmen2 
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı 
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı 
  

Diabetes mellitus (DM) etiyolojisinde eser elementlerin rol oynadığı, tedavide insülin ve oral 
antidiyabetik ilaçlarla birlikte tedavide kullanılabilecekleri düşünülmektedir. Çalışmamızda acil 
servise başvuran DM tanılı hastalarda acil başvuru ile eser elementler arası ilişkinin incelenmesi 
amaçlandı. 
  

Anahtar Kelimeler: Diyabet, eser element, tedavi 
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[SB-O2] 

Türkiye’de acil tıp alanında araştırma yardımcılığı programı uygulamasının bir 
deneyimi 
  

Yahya Ayhan Acar1, Mikail Burak Aydın2, Erdem Çevik3, Bekir Conker2, Okan Dalak2, Orhan Çınar4 
1Etimesgut Asker Hastanesi, Ambulans Uçak ve Acil Servis, Ankara 
2Gülhane Askeri Tıp Akademisi Öğrenci Grup Komutanlığı, Ankara 
3Van Asker Hastanesi, Acil Servis, Van 
4Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Ankara 

  

Giriş: Son yirmi yılda acil tıp araştırma yardımcılığı (research associate) programları tanımlanmış ve 
bir klinikten yayımlanan makalelerin kalitesini ve sayısını (yılda 2‟den 20‟ye) arttırması gibi olumlu 
etkileri bildirilmiştir.(Hollander, Valentine et al. 1997; Hollander and Singer 2002) Ülkemizde bu tür 
organize oluşumlar yaygınlaşmamıştır.  
Olgu: Sekiz adet tıp fakültesi öğrencisinin oluşturduğu Acil Araştırma Grubu (AAG) ile bir acil tıp 
öğretim üyesi ve iki acil tıp uzmanının ortak çalışmaları 2012-2013 eğitim-öğretim yılında 
başlamıştır. Bu maksatla Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere konu ile ilgili yurtdışı 
uygulamalar incelenmiş, periyodik toplantılar düzenlenmiş, öğrenci, öğretim üyesi ve klinisyenlerin 
beklentileri değerlendirilmiş, basit klinik çalışmalar ile temel araştırma uygulamaları yapılmış ve 
iletişimin artması amacıyla elektronik posta grubu kurulmuştur. AAG‟nin halen tamamlanmış, 
devam eden ve planlanan projeleri bulunmaktadır.  
Sonuç: Kaynakların doğru kullanımı ve doğru alanlara aktarımı sinerji yaratacak ve kişisel/kurumsal 
faydayı artıracaktır. Türkiye‟de acil tıp alanında araştırma yardımcılığı kurumunun kurulması ve 
konuyla ilgili mevzuatın teşvik sistemleri ile birlikte oluşturulmasının; yapılan klinik araştırmaların 
kalitesi ve sayısının artması, maliyet-etkinlik oranlarının iyileşmesi, öğrencilerin günlük acil tıp 
pratiğinde katılımcı olarak yer alabilmesi, acil tıp eğitimi esnasında akademik gelişimin de 
desteklenmesi gibi önemli faydalarının olacağı değerlendirilmiştir. 
  

Anahtar Kelimeler: Araştırma yardımcılığı, acil tıp, klinik araştırma 
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[SB-O3] 

Acil servis her duruma hazır; aynı olaydan aynı anda başvuran beş bıçaklanma 
olgusu 
  

Volkan Ülker1, Hüseyin Avni Demir1, Sami Ulusal1, Mustafa Ramiz Tel1, Ayşegül Güven Cebeci1, Alp 

Yıldız2, Mustafa Emre Akın3 
1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Ankara 
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara 
3Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara 

  

Giriş: Kişilerarası şiddet ölüm sıklığı dünyada oldukça değişkendir.Bu nedenle yaralanmalar için 
genel yönetim kuralları kurmak zordur.Acil serviste aniden kötüleşme riskleri yüksek hastalardır,bu 
yüzden hızlı karar ve hızlı uygulama bu hasta gruplarında çok önemlidir.Biz de bu olgumuzda 
Ramazan Bayramı gecesinde acil servise aynı olaydan eş zamanlı başvuran beş adet hastada delici 
kesici alet yaralanması olgularının yönetimi ve tedavisi konusunda acil servisin afet durumlarına 
hazır olması gerektiğinden bahsedeceğiz 
Olgu: Arife gecesi tanımadığı bir grup ile kavga eden delici kesici alet yaralanması olan beş hasta 
gece saat 01:00 civarlarında kendi imkanları ile başvurdu.Hastaların karın,göğüs ve uyluk gibi 
değişik bölgelerden delici kesici alet yaralanmasına maruz kaldığı görüldü.Başvuran hastaların 
birincisinde sağ midskapular hat torakal 8.vertebra hizasından,ikincisinde sol üst kadran 
midklavikular hattan,üçüncüsünde sol midskapular hat 10.vertebra hizasından,dördüncüsünde sırt 
orta hatta torakal 11.vertebra hizasından ve beşincisinde ise sağ uyluk arka bölgesinden değişen 
boyut ve derinliklerde delici kesici alet yaralanması gözlendi.Hastalardan birinci olarak bakılan 
hastanın vitalleri; nabız110/dk,solunum sayısı26/dk,tansiyonarteriyel 
110/70mmHg,saturasyon%88 ve Gks:15olarak değerlendirildi.Fizik muayenesinde sağ akciğer 
altzonlarında solunum sesleri azalmakla birlikte diğer sistem muayeneleri doğaldı.Hastaların ilk 
dördüne penetran yaralanma olması nedeniyle Torakoabdominal intravenözkontrastlı 
BilgisayarlıTomografi(BT)çekildi.Beşinci hastanın damarsal yaralanması açısından 
ArteriyovenözDoppler USG‟si yapıldı.Birinci hastanın BT‟sinde sağ plevral efüzyon ve karaciğer 
segment 6 düzeyinde laserasyon saptandı.İkinci hastanın BT‟sinde ise sol üst kadranda fasya ve 
kas yapıları kateden batına nafiz yaralanma ile birlikte solid organlar intakt olarak saptandı.Diğer iki 
hastada ise kesiler cilt bütünlüğünü bozmakla birlikte fasyayı geçmemiş şekilde raporlandı.Beşinci 
hastada ise herhangi bir damarsal patolojiye rastlanmadı.Birinci ve ikinci hasta genel cerrahi ve 
göğüs cerrahisi bölümlerince değerlendirildikten sonra konservatif izlem amacıyla yoğun bakım 
ünitesine yatırıldı.Hastaların yoğun bakım ünitesinde izleminde ek sıkıntı olmaması üzerine beşinci 
gününde şifa ile taburcu edildiler.Diğer hastalar ise primer sütürasyonları yapılarak şifa ile acil 
servisten taburcu edildi. 

Sonuç: Büyük şehirlerde hastanelerin acilservislerinin altyapıları göz önüne alınıp benzeri olaylara 
yönelik bir yaklaşım modeli oluşturulmalıdır.En fazla yoğunluğu yaşamamıza rağmen hızlı bir 
şekilde organize olabildiğimizi göstermiştir. 
  

Anahtar Kelimeler: Acil servis yönetimi, bayram tatili, çoklu bıçaklanma, tatbikat senaryosu 

 

 
Şekil 1a)Hastaların birincisinde sağ midskapular hat torakal 8.vertebra hizasından 
bıçaklanma 
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Şekil 2-) Sağ midskapular hat 8.torakal vertebra hizasından bıçaklanan hastanın 
Akciğer grafisi 
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[SB-O4] 

Acil Servislerde Hekimlerin Çalışma Modelleri Yasal Mı ? Meşru Mu? Adil Mi? 
  

Ekrem Musalar1, Halis İlke Özkan1, Murat Narlı1, Funda Karbek Akarca2 
1Mardin Devlet Hastanesi Acil Servis, Mardin 
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı, İzmir 
  

Giriş: Dünyada ilk kez 1960‟ların ikinci yarısında Amerika Birleşik Devletlerinde başlayan Acil Tıp 
Uzmanlığı hızla yayılmış ve bir çok ülkede kabul görmüştür. Ülkemizde ise 30 Nisan 1993 tarih 
21567 sayılı resmi gazetede yayınlanarak „İlk ve Acil Yardım‟ adı altında bir uzmanlık dalının tıpta 
uzmanlık tüzüğüne bir ana uzmanlık dalı olarak eklendi.  
Acil Servis Nöbet Çeşitleri: Primer Acil Nöbeti,Acil Servis Sorumlu Hekim Nöbeti, Cerrahi Branş 
Acil Havuz Nöbeti Ve Dahili Branş Acil Havuz Nöbeti,Müstakil Acil Branş Nöbeti 
Acil Tıp Uzmanlarından Ne İstiyorlar:Kamu Hastaneler Birliği tarafından yayınlanan görüşe 
göre;Acil servislerde kadrolu acil tıp uzmanı sayısının beşin altında olması halinde de mümkün 

olduğunca acil servis hizmetlerinin acil tıp uzmanları tarafından ve/veya en azından uzman 
tabiplerin gözetim ve denetiminde verilmesi zorunluluktur. 
Uygulamada Yapılan Hatalar:Hata 1: Birçok 1. ve 2. basamak acil serviste acil sağlık hizmetleri 
pratisyen hekimler tarafından yürütülmekte olup mevzuata aykırı hareket edilmektedir.Hata 3: 
Mevcut mevzuatı Kamu Hastaneler Birliği yorumlayıp görüş bildirdiği Acil servis kadrosundaki aktif 
çalışan Acil Tıp Uzmanı sayısı 2-3 ve hatta 1 olduğu durumlarda acil tıp uzmanlarının gündüz 
mesaisi sonrasında vardiya ve/veya nöbet şeklinde düzenlenmesi önerilen çalışma saatlerinin direkt 
olarak vardia ve/veya nöbet olarak tutulması sıkça gündeme gelmektedir. 
Sonuç: Acil Servislerin iş barışının sağlandığı ve acil tıp uzmanı denetiminde kaliteli acil servis 
hizmetlerinin sunulduğu yerler olması için eğitim araştıştırma hastaneleri ve bölge hastaneleri gibi 
merkezlerde acil tıp uzman sayısının en az beş olması gerekmektedir. Merkezi hastane kadroları 
tamamladıktan sonra ikinci ve hatta sayı elverişli olur ise birinci basamak acil servislerde acil tıp 
uzmanları görevlendirilmelidir.  
Sonuç olarak yeterli acil tıp uzmanın olmadığı ülkemizde sağlık hizmeti yöneticileri acil servislerde 
mümkün olduğunca acil tıp uzmanları denetiminde hizmet sunmasını beklerken Acil Tıp 
Uzmanlarının özlük hakları kaybına uğraması ve mobinge maruz kalması kaçılmaz üzücü son 
olmaktadır. Acil Tıp Uzmanların daha kötü çalışma koşullarının oluşması ve de mevcut çalışma 
koşullarının iyileştirilememesi bizlerin örgütsüzlüğü mü ? 

  

Anahtar Kelimeler: özlük hakları, nöbetler, Acil Tıp Uzmanı 
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[SB-O5] 

Karadeniz kıyısında Varna Klimatoterapi Enstitüsü'nde yapılan araştırmalar; 
Heparin eksikliğinden kaynaklanan ani ölümler ve miyokard infarktüsleri 
  

Neriman Karabaşoğlu 

Varna Klimatoterapi Enstitüsü, İklim Tedavisi Bölümü, Varna / Bulgaristan 

  

Ani ölümler her geçen gün artmaktadır.Bu ani ölümlere sebep olan faktör, strestir.Stresin iki farklı 
tipi vardır. 
 

Birinci tipi negatif strestir, yani; ani üzüntü, ani kötü haber gelmesidir.Vücut Böbreküstü Bezinden 
Adrenalin salgılar.Bu Adrenalin, Heparin‟i bağlayarak bloke eder.Böylelikle 5 litre kan dakikalar 
içerisinde pıhtılaşır ve ani ölüm gerçekleşir. 
 

İkinci tipi pozitif strestir, yani; büyük ani sevinçtir. Aynı mekanizmadır. 
 

Ayda 50 hasta ile 11 senede toplam 7200 hasta ile deneyler yapılmıştır. 
 

Klimatoterapi esnasında protrombin zamanının kısaldığı ve kan pıhtılaşmasının arttığı gözlenmiştir. 
Hipertansiyon hastalarında deniz tedavisinden sonra Heparin seviyelerinde düşüş görülmüştür. 
Heparin mastositlerden salgılanan ve normal kan değerleri 5-10 µ olan bir anti-koagülandır. 
Heparin eksikliğinin bütün koagülasyon sistemini represe ettiği fark edilmiştir. Hipertansiyon 
hastalarıyla deniz su tedavisine başlanmış ve tedaviden sonra da Heparin‟in kan seviyelerinde 3-4 µ 
düşüş gözlenmiştir. Moskova‟da Prof. Dr. B. A. Kudryashov yönetiminde farelerle yapılan 
deneylerde bu düşüş seviyelerinin nedeni açıklandı. Deney sırasında kullanılan fareler için stres 
ortamı yaratıldı. Bu gibi stres durumlarında suprarenal bezlerden salgılanan Adrenalin Heparin‟i 
bağlayarak Heparin-Adrenalin kompleksini oluşturdu. İşlevini kaybeden Heparin sonucunda kan 
aniden pıhtılaşarak farelerin öldüğü gözlemlendi. Hipertansiyon hastalarında deniz tedavisinden 

sonra gözlenen Heparin düşüşünün nedeni soğuk su yüzünden strese giren vücudun salgıladığı 
Adrenalinin Heparini bağlayarak Heparin-Adrenalin kompleksini oluşturmasıdır. Hastalarda normal 
seviyelerde bulunan Heparin, fizyolojik sınırın altına düşüp hastaları infarktüse yaklaştırmaktadır. 
Heparin-Adrenalin kompleksleri hipertansiyon hastalarında ve özellikle damarlarında aterosklerotik 
plak bulunan hastalarda ani ölümlere ve miyokard infarktüslerine sebep olur. Ayrıca genç 
insanlarda aşırı sevinç ya da aşırı üzüntü sonrasında yoğun ve ani strese giren vücut Adrenalin 
salınımını arttırır ve Heparin seviyelerinde düşüşe neden olur. Fizyolojik sınırın çok altına düşen 
Heparin sağlıklı, genç (25 yaş) ve kan damarları steril (aterosklerotik plak bulunmayan) insanlarda 

bile ani ölümlere ve miyokard infarktüsüne neden olur. Bu infarktüs steril infarktüs olarak 
adlandırılmıştır. 
 

Lipoprotein Lipaz (LPL), Heparini kofaktör gibi kullanır. Yoğun lipit tüketimi sonrasında vücutta 
Heparin azalarak infarktüslere yol açar. 
  

Anahtar Kelimeler: heparin, adrenalin, ani ölümler, stres, infarktüsler 
 

 
Heparin'i üreten, akciğerlerdeki Mastositler 

 
Heparin'i üreten, akciğerlerdeki Mastositlerin görseli 
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[SB-O6] 

Üst ekstremitede meydana gelen vaskuler yaralanmalarda uygulanan cerrahi 

sonuçlarımız 
  

Muhammet Akyuz1, Orhan Gokalp2, Mehmet Bademci3, Ismail Yurekli2, Yuksel Besir2, Nihan 

Karakaş2, Barçın Ozcem4, Gamze Gokalp5, Ali Gurbuz2 
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir,Türkiye 
2Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, 
İzmir, Türkiye 
3Ordu Devlet hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Ordu, Türkiye 
4Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Kıbrıs 
5Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Acil Kliniği 
  

Amaç: Üst ekstremitenin vaskuler yaralanmaları acil müdahale gerektirir. Bu tip yaralanmalar 
tedavi edilmez ise yüksek mortalite ve morbidite ile ilişkilidir. Bu çalışmada üst ekstremite vaskuler 

yaralanmalarında uyguladığımız cerrahi sonuçlarımızı sunduk. 
Gereç-Yöntem: Üst ekstremite travmaları nedeniyle subklavian ve axillar arter yaralanması 
nedeniyle opere edilmiş 23 hastanın cerrahi sonuçları retrospektif olarak değerlendirildi. 
Bulgular: Cerrahi tedavide 10 arter (%43.4) ve 2 ven yaralanmasında safen ven interpozisyonu, 11 
arter (% 47.8) ve 7 ven yaralanmasında primer onarım, 2 arter (8.6%) ve 2 ven yaralanmasına 
uçuca anastomoz, 1 ven yaralanmasına ligasyon yapıldı. Ortalama kan ürünü kullanımı 5,13±5,49 
(1-20) IU, ortalama hastanede kalış süresi 7.43±5.84 (3-21) gün idi. Postoperatif dönemde; 
fasyotomi 5 olguda (21.7%) uygulandı, yaygın doku defektine bağlı yara yeri enfeksiyonu 3 olguda 
(%13.2), üst ekstremitede parsiyel nörolojik defekt 2 olguda (8.6%) gelişti. Bir hasta (%4,3) 
miyokard enfarktüsüne bağlı kaybedildi.  
Sonuç: Üst ekstremite vaskuler yaralanmalarına acil olarak müdahale edilirse postoperatif 
morbidite ve mortalite en aza indirilebilir 

  

Anahtar Kelimeler: Üst ekstremite, vasküler, cerrahi, sonuçlar 
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INDEX 

AD / SOYAD SAYFA NO 

A dullah Er a  Yağız 721 

A dullah İ rahi  77 

A dullah İlha  219,348 

A dullah Şe  286,375,745 

Abdurrahman Aycan 807 

Abdussamed Vural 47 

A dülkadir Çıtır 417 

A dülkadir Gü düz 112,178,1066,1103 

A uzer Özka  370 

Ade  Çelik 918 

Ade  Melekoğlu 987 

Ad a  Burak Akçay 605 

Ahmet Ak 198,253,333,550,1031,1069 

Ah et Baydı  457,851,1023 

Ah et Bilal Ge ç 667,673,708,983, 

Ah et Cu hur Dülger 460,675,916,951 

Ahmet Demir 142,325 

Ahmet Demircan 7,354,435,574,1074,1077,1082 

Ahmet Erbey 221,226,276,290 

Ahmet Fatih Kahraman 941 

Ah et İlva  1084 

Ahmet Kaya 1063 

Ahmet Kesim 472,511 

Ah et Kılıç 74 

Ah et Me teşe 1103,1066 

Ahmet Pergel 246 

Ah et Şe el 417 

Ahmet Tekinsoy 817 

Ahmet Tuğrul Zeyti  42,100,126,292,394,413,444,506,783,865,895,953,996 

Ah et Tu ç De iz 597 

Ah et Yıldırı  70,143,223,240,223,323,359,506 

Ahu Karsa dı 314 

Ahu Özkaya 1105 

Akile Zengin 292,413,466 

Akkan Avci 906 

Alev Duygu Süre 435 

Alev Eceviz 142,458,459,1056 

Alev Peker Seçi  964 

Ali Attila Aydı  168,174,257,379,545,551,936,947 

Ali Batur 1060 

Ali Ce al Yu uşakhuylu 266 

Ali Doğru 333 
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Ali Duman 49 

Ali Dur 123 

Ali Ekber Karabulut 734,1013,1123,1036,1132 

Ali Gür üz 1121 

Ali İhsa  Kil i 152,329,473,555,581 

Ali Karakuş 205,283,310,502,527,546,586,605,721,790,845,878,980,981 

Ali Os a  Yıldırı  1035,1055,1107 

Ali Şahi er 273 

Ali Tamer 667,673,707,708,712,983 

Ali Turgut 1111 

Ali Uzar 825 

Ali Ü al 688 

Ali Vefa Sayraç 280,603,770 

Alkan Bal 1108 

Alp Şe er 389,427,637,656,659,662,691,692,725,846,887,889,890,941,970,

976,992 

Alp Yıldız 1140 

Alparslan Birdane  1079 

Alper Nacar 605 

Amin Moradi 1022,1057 

Arda Demirkan 213,372,904 

Arda Yıl az 739 

Arefe İ ak 514 

Arif Akkaya 1068 

Arif Alper Çevik 23,103,113,172,245,291,312,476,607,678,684,736,751,791,1079, 

1080,1081,1090,1093,1095,1097,1102,1113,1130,1134 

Arif Burak Çekiç 112 

Arif Duran 122,249,724 

Arif Karagöz 

238,250,344,405,420,426,703,773,777,835,876,959,964,1004, 

1006 

Arzu De iz aşı 15,16,32,266,340,385,570,593,682 

Arzu Pampal 372,542 

Arzu Semiz 121 

Ası  Arı 170,415,655,755,796,810,928 

Aslı A arer 260 

Aslı Bahar Uçar 79,216 

Aslı Oz a  894 

Aslı Şe er 426 

Aslı Yase e  Savaş 775,910 

Aslı Yelgi  Öz a  108 

Aslıha  Yürüktü e  688 

Aşi  E re Kayıp az 393 

Ata a  Köse 623,700,748,999,1032,1053,1058,1098,1115 

Atıf Bayra oğlu 59,98,331,576 
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Atilla Öz a  Özde ir 1090 

Atilla Temel 371 

Atiye Kü ra Ökçesiz 154,918 

Attila Beşte ir 667,673,707,708,979,983 

Aycan Akcan 1042 

Ay a  Akçalı 357,462 

Ayça Ko a 213,372 

Ayça Özel Sö ez 36 

Aydan Avdan 36 

Aydı  Coşku  96 

Ayfer Keleş 81,367,534,564,1049,1074,1077,1082 

Ayha  Aköz 59 

Ayhan Korkmaz 450 

Ayha  Özhase ekler 38,517,562,626,664,745,792 

Ayha  Sü er Ya a  383 

Ayhan Umay 94,269,469,491,519,832,839,962 

Aykut Sığır ı 394 

Aykut Yüksel 458,484,497,533 

Ayla Mollaoğlu 403 

Aylin Erkek 425 

Ay ur Öztürk Özel 444 

Ay ur Şahi  1066 

Aynur Yurtseven 2225,295,486,489,490,512,513,531,549,568,572,1054 

Aysel Hü ük 216 

Ayşe Ber a A ıl 1106,1111 

Ayşe Devri  Başterzi 1117 

Ayşe E e Tavas 404,604,819,861 

Ayşe Gülde  Bekgöz 1046 

Ayşe Güler 604,817 

Ayşe Keçe ioğlu  1027 

Ayşe Nur Değer 261,292 

Ayşegül Bayır 198,253,333,550,1001,1069 

Ayşegül Güve  Ce e i 36,1051,1140 

Ayşegül Loğoğlu 1115,1032 

Ayşe  Ersan 238,420 

Ayşe ur Daşdi i 736,791 

Ayşe ur Değer 865 

Ayteki  Sağla  89,334 

Aytül Çak ı  1131 

Bahadır Çağlar 535 

Bahadır Taşlıdere 47,400 

Bahaeddin Onur 21,216,1024 

Bahar Gülçay Çat 718,814 

Bahar Işık 116,117,631,801 
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Bahatti  Işık 1132 

Baki Adapı ar 23 

Ba u Karakuş Yıl az 334 

Bara  Arı 562 

Barçı  Oz e  569,1144 

Barış Alper 44,77,713,926 

Barış Ese  1137 

Barış Eser 832 

Barış Giakoup 105,166 

Barış Kuru  1073 

Başak Altı aş 354 

Başak Bayra  4,63,119,138,260,450,454,1078 

Battal Yıldırı  942 

Bayram Palaz 378 

Bedia Güle  66,123,370,401,952 

Behice Kurtaran 299 

Behiç Volka  Boz 817 

Beh a  Gülü ay 904 

Bekir Conker  1139 

Bekir Dağlı 10,162,195 

Beliz Öztok 202,852 

Belkan Uzun 1104 

Beril Köse 716 

Berri  Aydı  722,723 

Betül Ak uğa Özel 638,1074,1104,1119 

Betül Gülalp 1104,1119,1131 

Bilgehan Demir 881 

Bi ur Ergö ül 1058 

Birdal Güllüpı ar 716 

Bulut Demirel 923,925 

Burak Altan 132,362 

Burak Bekgöz 81,367,564,1046 

Burak Çelik 788 

Burak Demirci 132,362,540 

Burak Gü  472,511,609 

Burak Hasgül 589 

Burak Nakış 273,503 

Bur u Azapoğlu 458 

Bur u Ta ay De irdöve  260 

Bur u Türe 200,1016 

Burcu Yeldan 260 

Burçak Ka teki  195 

Burçi  Bala a  122,709 

Büle t De ir 852,932,992 
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Büle t Er il 1018,1029,1060,1138 

Büle t Taşkı  682 

Bü ya i  Zirek 1001 

Cağrı Serdar Elgör üş 939 

Cahfer Güloğlu 27,38,57,147,276 

Cahit Özer 845 

Ca  Öze  340,584 

Ca er Çelik 89,236,334 

Cem Ayan 157,371 

Ce  Şi şek 371 

Cem Uyguner 806 

Ce il Göya 211 

Ce il Kaval ı 638,1104,1119 

Cemil Kul 716 

Ce ile Aydı  168,174,257,379,545,551,936,947 

Ce giz Çokluk 457 

Ce giz Işık 724 

Cengiz Kaya 537,602 

Ce giz Koçak 783 

Ce k Kıra lı 272 

Ce k Şi şek 194 

Ciha  Büyüksütçü 533 

Cihangir Doruk 225,490,512,513,572 

Cihat Yel 540 

Coşku  Özer 188 

Cü eyt Ayrık 623,700,705,739,748,999,1032,1053,1058,1084,1098,1117 

Çağdaş Yıldırı  427,656,808,858,885,889,930,976 

Çağlar Bilgi  13 

Çiğde  Devir 397 

Da la Sel a Özalp 208,485 

Davut Kaplan 23,1090 

Demet Acar 253,333,550 

De et Ü ala  448,615,725 

De et Yaldız 1111 

De iz Gü eş 197 

De iz Özel 1074 

Derya Öztürk 590 

Derya Sezdi 819,861 

Dide  Arsla taş 1093 

Dide  Av ı Dö ez 200 

Didem Ovla  1053 

Dide  Yıl az Sö ez 756 

Dilek Soyda  Güve  134 

Dilek Yağ ur Aksoy 7 
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Dilşat Ça lı 40 

Doğaç Niyazi Özüçelik 157,281,371,901 

Ebru A. Sezer  1076 

E ru Köroğlu 1023 

E ru To ay Çö ek 63 

Ebubekir Arslan 607,791 

Eda Çakır 1029 

Eda Ho aoğlu 538 

Eda Karayel 934 

Edip Gö üllü 807 

Ege e  Küçük  1062 

Eki  Sağla  Gür e  108 

Eki  Şevik 966 

Ekrem Musalar 1142,1040 

Elif Dilek Çakal 813,822,972,1040 

Elif Kılıçlı 638,1119 

Elif Kuş 69 

Emel Korkmaz 4,39 

E i e Akı ı 254,629,734,989,1036,1123,1124,1126 

E i e Kadıoğlu 42,126,261,394,397,466 

E rah Eseroğlu 854 

E re Bilgiç 21 

E re Durakoğlugil 96 

E re Gökçe   1133 

E re Karslı 138 

E re Salçi  15 

Ender Kaya 225,513,572 

E gi  Çeti kaya 1021 

Engin Deniz Arslan 554,663,1008 

Engin Kara 748 

E gi  Özakı  

23,103,113,172,245,291,312,476,607,678,684,736,751,791,1079,

1080,1081,1090,1093,1095,1097,1113,1130,1134 

E ver Özçete 532,664 

Enver Üç ilek 623 

Er a  Gü düz 

57,115,146,164,197,211,221,226,234,264,276,278,286,288,290, 

296,349,365,375,517,532,1050 

Ercan Varol 49 

Er ü e t Ersözlü 851 

Er ü e t Sarıta ak 1078 

Er ü e t U du 779 

Erdal De irtaş 31,925 

Erdal Yıl az 922 

Erde  Çevik 63,19,719,806,1139 

Erde  Haytaç 636,889,941 
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Erde  Erol Ü lüer 
238,250,344,405,420,426,440,703,773,777, 

828,835,876,959,964,1004,1006 

Eren Usul 153,554,1008 

Erga  Akgül 1082 

Erga  Akgül 1082 

Ergü  Kaya 188,519 

Erhan Ahun  1088 

Erha  Dedeoğlu 70,240,223 

Erha  Uğraş 148,246,431 

Erha  Zöhre  1058,1098 

Eri ç Müderris 132,362 

Erka  Boğa 985 

Erkan Erdem 903 

Erka  Göksu 479,688 

Erkan Gunay 433,788 

Erkan Temizkan 895 

Erk a  Sa rı 298,799,1010 

Erkut Erol 628,662,941 

Erol Acar 121 

Erol Ar ağa  228 

Ersin Aksay 

449,462,482,756,837,993,1016,1042,1063,1065,1068,1073,1111,

1112 

Ersi  Çelik 1121 

Ersi  Fırı ıoğulları 110 

Erta  Cö ertpay 29,392,523,525 

Erta  Sö ez 66,111,370,952 

Ertuğrul Altı ilek 590 

Ese  Doğa  55 

Esra Akgül 1082 

Esra Özer Ü al 319,663,670 

Ethem Acar 183,192,731,830,944 

Ethe  Düzok 1038 

Evre  Uygu gül 1032,1117 

Eylem Kudal 959 

Eyüp Büyükkaya 502,605 

Ezgi Şeker 357,634 

F.güllü Er a  Haydar 852,939 

Faik Yaylak 42,292,394,413,466,865,953,996 

Faruk Gü gör 48,170,280,415,436,514,655,755,796,810,825,928 

Fatemeh Karimi 1022,1057 

Fatih Ağalar 722,723 

Fatih Alper Ayyıldız 425,925 

Fatih Büyükça  987,814 
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Fatih Çalışka  1023 

Fatih Çö ez 236 

Fatih Esad Topal 

238,250,344,420,440,703,773,777,828,835,876,959,964,1004, 

1006 

Fatih Esmer 446,767 

Fatih Gü gör ez 14,640 

Fatih Nazmi Yaman 546,752,824,980,981 

Fatih Selvi 472,511,609 

Fatih Şahi  487,508,775 

Fatih Ta rıverdi 652,676,764,786,920 

Fatih Topuz 266 

Fatih Tura  Ayılga  441 

Fatih Tutucu 152,329 

Fatih Türk e  10,108,162,528,597 

Fat a Bur u Doğa ç 855,985 

Fatma Cesur 35 

Fat a Nihal Öz e  161,220,314,319,321,337,380,510,1105 

Fat a Özde ir 560,1088 

Fat a Sarı Doğa  33,142,325,399,458,459,533,484,1056, 

Fecri Bengi 40 

Ferdi Kala 325,484 

Ferhat Çağıra  278 

Ferhat İç e 

612,628,637,659,691,692,694,728,762,808,858,890,955,970,973,

992 

Feriyde Çalışka  Tür 449,462,668,1016,1042,1063 

Fevzi Cengiz 194 

Fevzi Cici 450 

Feyza Kurt 535 

Fige  Coşku  31,154,403,425,632,812,918,922,923,925,943,1076,1137 

Fige  Tu alı Türkdoğa  18 

Fikret Bildik 7,36,367,1027,1046,1051,1077,1074,1082,1133 

Fikriye Turaba 862 

Filiz Baloğlu Kaya 

100,103,113,172,291,312,444,476,506,607,678,684,736,751,791,

871,895,956,1081,1093,1095,1097,1102,1113,1130,1134 

Filiz Demir 1032,1084,1098,1115,1117 

Filiz Hassasu 459 

Firdevs Topal 876 

Fuat Koray Çelik 918 

Fulya Kamit  1106 

Fulya Yıl az Dura  34,194 

Funda Akarca 55 

 

 

Funda Karbek Akarca 

 

9,35,73,110,404,421,422,452,604,779,822,842,861,862,892,942,9
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72,1040,1101,1110,1142 

Furkan Erol Karabekmez 122 

Furkan Taha Birinci 806 

Füsu  Üstü er 1122 

Ga ze Gökalp 1106,1121 

Gize  Beril Özde ir 117 

Gize  Gör ez 932 

Gökçe Akgül Karada a 141 

Gökçe Öz ay 868 

Gökha  Ak ulut  1111 

Gökha  Akdur 642 

Gökha  Aksel 441,445,638,1104,1119 

Gökha  Arsla  790 

Gökha  Elçi  843,962, 

Gökha  Ersu a  56,83,85,96,105,148,166,185,246,316,429,431 

Gökha  Gü doğdu 490 

Gökha  İşat 21,208,485,494,522,578,1024 

Gökha  Toru  1088 

Gök e  Ta ay 546,980,981 

Gök ur Yıldız 1090 

Göksel Be gi 609 

Göksu Bozdereli 623,748 

Görke  Alper Solakoğlu 351 

Görke  Oruç 281 

Güçlü Selahatti  Kıya  1040 

Gül Kitapçıoğlu 35,1101 

Gül Pa ukçu Gü aydı  

202,389,421,423,427,612,628,636,641,647,649,652,676,753,758,

762,764,786,846,858,874,887,889,890,920,930,932,950,970,976,

992,1074,1133 

Gül Taşlı Yeşilçayır 108 

Gül Türk ü 27,38 

Gülay Bulut 460,951 

Gülçi  Ba akoğlu 308 

Gülçi  Telli 435 

Gülha  Coşku  354,534,1027,1077 

Gülha  Kurtoğlu Çelik 

202,389,423,448,612,615,636,641,647,649,652,656,676,725,726, 

753,758,762,764,786,874,885,920,950,973,992 

Gülha  Orekici Temel 1117 

Güllü Ak aydoğa  Dü dar 700,739 

Gülse e  Çiçek 919,958 

Gülşe  Barlas 777 

Gülşe  Çığşar 13,62,92 

Gülteki  Gül ahar 295,490,512,568 

Gülte  Bozali 999 
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Gü er Yurtsever 272,338 

Gü eri Kuruöz 528 

Gürka  Özel 1038 

Güşah Çıkrıkçı Işık 1124 

Güve  Kuva dık 790,845 

Ha i  Çakır 1121 

Ha ı Mete Yüz aşı 351 

Hafize Gül ur Şe  162,528 

Haka  Ar ağa  346 

Hakan Aytan 999 

Hakan Demirci 707 

Hakan Dolgun 245,1095,1097 

Hakan Keskin 269,839 

Haka  Oğuztürk 881 

Haka  Topaçoğlu 86,141,187,305,348,464,583,697,883,911,966,968 

Hakan Tuncer 1023 

Hakkı Değer 261 

Haldu  Akoğlu 16,32,52,124,266,340,385,570,584,593 

Hale Aksu Erdost 4 

Hale Alaçakır 18 

Halil Alışka  79,494,1024 

Halil Beklen 843 

Halil Doğa  157,281,371,901 

Halil İ rahi  Atalay 340 

Halil Kaya 14,355,640 

Halil Özer 36,1051 

Halil Yıl az 411,815 

Halis Dokgöz  1032 

Halis İlke Özka  441,1142 

Halis Ta rıverdi 115 

Halit Demir 807 

Ha it Özçelik 70,100,143,184,223,240,323,506,573,956,1079 

Ha ife Pı ar Çelikay 681 

Harika Öde iş 646 

Haru  Aydı  538,734,803,1013,1108,1132 

Harun Ayhan 44,77,713,899,985 

Haru  Yıldırı  228,342,560 

Hasa  Aydı  42,394 

Hasa  B.türker 513,572 

Hasa  Batı 469,491 

Hasa  Büyükasla  14,355,640 

Hasan Demir 15,21,79,273,386,494,578,1024 

Hasa  İ er  1121 

Hasan Kara 198,253,333,550,1031,1069 
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Hasan Karabulut 1051 

Hati e Doğa  Topçu 302 

Hati e Eryiğit 799 

Hatice Kara 176,780,915 

Hati e Yüksel 27,38 

Hava Turan 103,791 

Havva Özge Özka  Yıldız 58,567 

Havva Şahi  Kavaklı 
427,448,615,628,636,637,641,647,649,652,656,659,662,676,    

694,725,753,758,759 

Hayri Ramadan 31,154,403,425,812,918,922,925,943,1076,1137 

Hayriye Gö üllü 176,446,460,618,675,767,794,807,915,916,951 

Hazar Lisar 66,401,934 

Hıdır Yıl az 555,581 

Hı ç Yıl az 13 

Hızır Ta er Coşku  823 

Hikmet Duymaz 154 

Hikmet Zeytun 868 

Hilal Hocagil 141,1010 

Huriye Akay 230,272,863,896 

Hülya Gü ey 487,910 

Hüsa etti  Vata sev 1069 

Hüseyi  Av i De ir 564,1140 

Hüseyi  Balta ıoğlu 780,794 

Hüseyi  Çağatay Aydı  722 

Hüseyi  Gür üz 164 

Hüseyi  Nar ı 1058,1104,1115 

Hüseyi  Özvere  780 

Hüseyi  Şahi  183,192,731,830,944 

Hüseyi  Ti uçi  1100 

Hüseyi  Ülger 1075 

Hüs ü Ö der 724 

Ilgı  Seval Kurt 1006 

Ismail Yurekli 569,1144 

Işık Melike Taş 281 

Işık Tepe 701 

Işıl Köse 1111,1042 

İ rahi  Arzı a  168,408,602,681,936 

İ rahi  Atasoy 293 

İ rahi  Ca  Ayık 338 

İ rahi  Çalteki  773 

İ rahi  Çevik 705,999,1053,1098 

İ rahi  Halil Toksul 415,436,603,655,755,770,796,810,825,928 

İ rahi  İkiz eli 590 

İ rahi  Toker 4621053,1084,1098,1117 
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İffet Yaşara  980 

İhsa  Peker 1121 

İlha  De ir 47,400 

İlha  Uz 1111 

İlyas Ertok 403,918 

İlyas Koç 558 

İ a  Beydilli 48,415,436,514,755,796,810,825,928 

İpek Duygu 63 

İrfa  Bayha  881 

İsa Başpı ar 31,632,812 

İsa Kılıçasla  600,1046,1077,1082,1133 

İshak Şa  423,930 

İs ail Murat Ok 10,195 

İs ail Oka  Yıldırı  190,989 

İs ail Yeşiltaş 497 

İs ail Zih i 194 

İs et Parlak 230,293,338,535 

Jafar Ganjpour Sales 1057 

Jale Zey ep Yıldız 138 

John Fowler  1111 

Kaan Poyraz 299 

Kaa  Yusufoğlu 849,899 

Kadir Burak Özer 799 

Kadir Dibek 134,383,669 

Kadriye Ela Oğuz 34,535 

Kamil Can Akyol 48,280,415,436,603,655,755,770,796,810,825,928 

Kamil Kayayurt ,56,83,85,96,105,148,166,185,246,316,429,431 

Kamil Uz 58 

Ka ura  Çelik 58,378,567 

Kası  İlker İtal 269,839,843,868 

Kemal Aydı  84,1131 

Ke al Gökçek 9,703,828,964 

Ke a  Ah et Türkdoğa  18,49,74,308,346,499 

Kerim Acar 433,1111 

Keri  Tülü e 56,85 

Kezban Aslan 181 

Kez a  Uçar Kara ulut 1104 

Kıva ç Kara a  162 

Ko a Çalışka  283,310,546,586,790,878 

Korkut Bozan 417,713,849,855 

Kürşat Salgar 723 

Latif Duran 457 

Le a  Özle  Özasla taş 42,261,394,397,996 

Leve t Avşaroğulları 47,400,1096 
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Leve t Karakuş 551,947 

Ma it Aydı  84,134,233,242,383,646,663,669,670,718,814,908,987 

Mahir Kunt 1029,1060 

Mahmoud Beheshti 1022 

Mah ut Murat Dellül 641,758,874 

Mah ut Sü etçioğlu 446 

Mahmut Yaman 365,664 

Ma sur Kürşad Erkura  122,249,724 

Meh et Akçi e  216,386 

Meh et Akif Dokuzoğlu 14 

Mehmet Akkan 633 

Mehmet Ali Bilgili 780,794 

Mehmet Ali Karaca 1018,1029,1060,1138 

Mehmet Ali Vural 988 

Meh et Alp Çakır 50 

Mehmet Arslan 807 

Meh et Ayra ı 484,533 

Mehmet Bademci 569,1144 

Meh et Barış Me iş 1024 

Mehmet Beyazal 460,951 

Mehmet Can Girgin 94,188,269,469,491,519,839,843,868,1078 

Meh et Coşku  Aykaç 344 

Meh et Çelikde ir 1084 

Mehmet Duru 283,310,527,586,721,790,845,878 

Mehmet Edip Akyol 944 

Meh et Ediz Sarıha  881 

Mehmet Ergin 1074 

Meh et Eryıl az 439 

Mehmet Esen 487,508,558,589,910 

Mehmet Fatih Ekici 413,783,953 

Meh et Fatih Karakaş 605 

Meh et Hil i Höke 134 

Mehmet İrik 411,815,854 

Mehmet Karaman 250 

Meh et Kılıç 701 

Mehmet Korkmaz 783 

Mehmet Mahir Kunt 1029 

Meh et Mahir Öz e   1138,1021 

Meh et Nezir Güllü 115 

Mehmet Nuri Bozdemir 48,280,770 

Meh et Oğuzha  Ay 170,610,621,742,906 

Mehmet Oktay Alkan 697 

Meh et Özel 583 
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Meh et Öze  1076 

Meh et Özgür Erdoğa  44,77,355,417,713,849,855,899,926985 

Meh et Reşat Ceyla  767 

Meh et Reşit Ö ü 176,618,780 

Mehmet Serkan Yurdakul 31,403,922 

Meh et Şakir Maltaş 122,249 

Meh et Şa  302 

Meh et Tahir Gökde ir 14,355,640 

Meh et Ta rısev 1122 

Meh et Tatlı 298 

Mehmet Tevfik Demir 851 

Meh et Ü aldı 799 

Meh et Üstü dağ 27,146 

Meh et Yıl az 152,473,555,581,932,950 

Meh et Yiğit 111,401,934,952 

Mehtap bulut 58,378,567 

Mehtap Kay akçı Bayra  295,486,489,512,531,549,568,1054 

Melek Sedef Güryay 40 

Melih İ a oğlu 917,1087 

Meliha Fı dık 638 

Melis Efeoğlu 385,570 

Melte  Akkaş 1021,1060 

Melte  İ e 457 

Meltem Nass Duce 623,748 

Meral Baydı  457 

Meral Saygun 1075 

Mert Başara  377 

Merve Demireller 142,325 

Merve Gü eş 454 

Merve Koyu oğlu 213,372 

Merve Yıldız 988 

Mesut Zorlu 298,1010 

Mete Erkencigil 408 

Mevla a Ö eroğlu 59,98,331,576 

Mikail Burak Aydı  1139 

Miktat Arif Haberal 56,85 

Mi e Gülşi  291,476 

Miray Özle  351 

Miyase Hakbilen 542 

Mua er Melih Şahi  36 

Muaz Aydı  215 

Muhammed Atmaca 759 

Muhammed Fatih Mektebi 600 

Muha ed Haru  Ü al 628 
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Muhammed Keskin 79,503 

Muha ed Melik Ça dar 817 

Muha ed Raşit Ta ır a  605 

Muha ed Yaşar Sever 236 

Muhammet Akyuz 569,1144 

Muhammet Enes Durak 81 

Muhammet Gökha  
Turtay 881 

Muhitti  Serka  Yıl az 540 

Murat Akı  333 

Murat Akı ı 198,253,550,1031 

Murat A ıl 1106,1111 

Murat Ayan 487,508,558,589,775,910 

Murat Bağ ıoğlu 832 

Murat Civan 85 

Murat Çeti  119 

Murat Durusu 168,439,936 

Murat Ersel 

9,35,55,73,110,421,428,452,604,779,813,819,822,  

842,861,882,892,942,1040,1101,1110 

Murat Güzel 851 

Murat Ko a ıyık 1082 

Murat Koyuncu 590 

Murat Muratoğlu 638,1119 

Murat Narlı 440,1142 

Murat Ongar 132,351,540 

Murat Orak 38,211,349 

Murat Oynak 479 

Murat Özdemir 62 

Murat Özsaraç 411,815,854 

Murat Sarıte ur 98,331 

Murat Seyit 42,394 

Murat Soyuduru 31,632 

Murat Türkarsla  190,629,734,803,989,1013,1124,1132 

Murat Uğur 1104 

Murat Uysal 508 

Murat Üstü el 14 

Murat Yeşilaras 40,129,357,482,683,756,919,993,1065,1068 

Murat Yü el 1062 

Murat Ziyan 105,316 

Murtaza Kaya 168,174,257,379,545,551,936,947 

Musa Ada ç 32,584,682, 

Mustafa Av ı 825 

Mustafa Baştürk 89 

Mustafa Bilgiç 457 
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Mustafa Boz 1018 

Mustafa Burak Sayhan 642,744,823 

Mustafa Ce  Algı  292,466,865,996 

Mustafa Çağrı Sayılır 1138 

Mustafa Çolak 564 

Mustafa Ekici 1123 

Mustafa Ekinci 296 

Mustafa E i  Ça akçı 172,291,1130 

Mustafa E re Akı  1140 

Mustafa Hayran 151,756,1001 

Mustafa İçer 

27,38,57,115,146,147,164,197,211,221,226,234,264,276,278,286,

288,290,296,349,365,375,517,532,626,745,1050 

Mustafa Kalkan 199 

Mustafa Karabacak 49,74 

Mustafa Kavutcu 1082 

Mustafa Keşaplı 50,280,603,770 

Mustafa Köksal 29,392,523,525 

Mustafa Kurt 605 

Mustafa Küçük 230,293 

Mustafa Numan Erdem 519,632,843,868 

Mustafa O ur Özta  1111 

Mustafa Örfi Erdede 219,348,583 

Mustafa Özka  721 

Mustafa Ramiz Tel 435,564,1140 

Mustafa Serhat Kulan 126 

Mustafa Sever 151,919,1063,1065,1068,1073 

Mustafa Şaha  

205,283,310,502,527,546,586,605,721,752,790,824,845,878,980,

981 

Mustafa Tekin 803 

Mustafa Uzkeser 59,98,331,576 

Mustafa Volkan Demir 673,707,712,983 

Mustafa Yıl az 546,752,824,980,981 

Mü ahit Av ıl 10,195,597 

Mü ahit E et 98 

Mü ahit Gü aydı  112,178,1066 

Müge Gü alp 213,372,904 

Mü evver İ e 491,832 

Müzeyye  Uzel 1078 

Nala  Koza ı 48,50,170,514 

Nalan Metin Aksu 1021,1060 

Nazif Erkan 863 

Naz iye Ulu Ta rıkulu 609,511 

Ne ati Gök e  4 

Ne etti  Tüfekçi 198,550,1031,1069 
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Ne iye Yalçı  633,1073 

Nergis Vandenberg 440 

Neri a  Kara aşoğlu 1143 

Nesliha  Saçlı Bozkurt 583 

Neslihan Siliv 338,535 

Nesri  Atçı 605 

Nesri  Gök e  Be ere  393,1045,1100 

Neşe Çolak Oray 4,39,450,454,543,1070,1078 

Neşe Nur User 643 

Nezih Kavak 161,220,321,327,337,380,510,554,646 

Nezihat Ra a Dişel 181,299 

Niha  Karakaş 569,1144 

Nihat Bulandere 842 

Nihat Da lı 225,295,486,489,490,512,513,531,549,568,572,1054 

Nihat Şe  605 

Nil Güler  1023 

Nilay Zorbalar 236,302,334 

Nilsu Dalgı  69 

Nur Zafer 129,171,701 

Nurbanu Keha Kurt  1087 

Nurdan Acar 

23,103,172,245,291,312,476,607,678,684,736,751,791,1079,1081

,1090,1093,1095,1097,1102,1113,1130,1134 

Nuretti  Dağ 123 

Nuretti  Özgür Doğa  445,1133 

Nurhak Aksüt 1103 

Nursel Doğa  205,586 

Nursel Kaya 281 

Nurşah Başol 487,508,775 

Nurullah Gü ay 47,400 

Oguz Dicle 543 

Oğuz Ali Özşahi  649,846 

Oğuz Eroğlu 29,392,523,525 

Oğuz Karaha  74 

Oğuz Urga  593 

Oğuz Yardı  190 

Oğuzha  Yıldırı  469 

Okan Dalak  1139 

Oka  Gü aydı  600,1049 

Oktay Kaya 62 

Oktay Ö al 208,386,494,503,522 

Okyay Şi şek 716 

Olgu  Aşık 917,924 

Omer Bekar 917 

Omer Fazli 924 
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Onur Balaban 466 

Onur Dal 10,162,528 

O ur Gü ü 629 

O ur Hakoğlu 81,367,1133 

O ur İ ealtı  458,459,497 

Onur Karaca 119 

Onur Polat 213,372,904 

Onur Tezel 681,936 

Onur Zorbozan  1079 

Orçu  Çiftçi 638 

Orha  Akpı ar 18,74,908,499 

Orha  Çınar 67,198,721 

Orhan Delice 69,199,1038,1139 

Orha  Gökalp 1121 

Orhan Kalemci 807 

Orha  Şahi  338 

Os a  Çeti kaya 245,684,1097 

Os a  Gökalp 115 

Os a  Taş 668 

Ozan Demir 230 

Oza  Özışık 644,744,823 

Ökkeş Taha Küçükdağlı 66,123,111,952 

Ö er Da ar 226,792 

Ö er Faruk Çelik 16,52,124,682 

Ö er Faruk De ir 84,946,1131 

Ö er Faruk İpek 47,400 

Ö er Miroğlu 190 

Ö er Öz aka  1096 

Ö er Yü eer 597 

Ö ür Aşık 452 

Ö der Kale derer 1065 

Ö er Avı a 626 

Ö er Boza  145 

Öz a  Ce giz 280 

Öz a  Yavaşi 56,83,85,96,105,148,166,185,246,316,429,431 

Özge Atilla Du a  837,913 

Özge Bolluk 1081 

Özge Ca  422,1040 

Özge Dağha  989,926 

Özge Dağteki  421 

Özge Du a  Atilla 129,200,433,683,993,1001,1016,1068 

Özge E el O ur 

16,21,52,124,266,273,385,386,480,485,494,522,570,578,593,682,

1024 

Özge O ur 15,32,340,584 
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Özge Orha  491 

Özgür Bekar 44 

Özgür Bozkurt 428 

Özgür Çevri  590,788 

Özgür Dik e 86,187,305,464,697,883,966,968 

Özgür Doyla   1078 

Özgür Dura  34,194,293 

Özgür Meh et İ egöl 817 

Özgür Öze  404,813 

Özgür Sezer 537,602 

Özgür Söğüt 14,111,355,370,401,934,952 

Özgür Tatlı 112,178,1103 

Özle  Aydı  399,1105 

Özle  Bal aloğlu 1100,1045 

Özle  Bilir 56,83,85,96,105,148,166,185,246,316,429,431 

Özle  Bi göl 700 

Özle  Dik e 86,187,305,464,697,883,911,966,968 

Özle  Gü eysel 145,215,298,1010,1056 

Özle  Karagü  1104,1131 

Özle  Karasu 228,342 

Özle  Köksal 228,342,560,1088 

Özle  Köseoğlu 568 

Özle  Küske  216,480 

Özle  Sarıkaya 15 

Pelin Elibol 703 

Pervi  Sarıkaya 692 

Pı ar Erge  399 

Pı ar Ha ife Kara 426,828 

Pı ar Kara a ak 49 

Pı ar Yeşi  Akyol 
238,250,344,405,420,426,440,703,773,777,828,876,959,964,1004

,1006 

Ra ia İsta ulluoğlu 253 

Ra aza  Av ı 637 

Ra aza  Güve  415,436,603,655,755,770,796,810,825,928 

Ra aza  Oğuz Şahi  377,542 

Ramazan Uyar 436 

Ra aza  Ü al 302 

Ramiz Tel 1077 

Ra a Toktaş 171,1042 

Rasim Yorulmaz 216,386,480 

Recep Dursun 

57,115,146,147,164,197,211,221,226,234,264,276,278,286,288, 

290,296,349,365,375,517,532,562,618,664,792,794,1050 
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Rıdva  Atilla 119 

Rıdva  Çeti  199 

Rıdva  Sarıkaya 153,160,161,220,233,319321,327,337,380,510,1008 

Ruşe gül De ir a  1102 

Ruşe gül Koruk 312 

Ruziye Ekim 723 

Rü eysa Ca  678 

Saadet Özer 13 

Sadiye Yolcu 393,1045,1100 

Safiye Terzi 646 

Salahi Engin 479 

Salih Erpulat Öziş 377,542 

Salih Ko aoğlu 691 

Salim Kemal Tuncer 91,408,537,602,1089 

Sami Ulusal 435,1140 

Sanaz Rahimi 1022,1057 

Savaş Arsla  479,688 

Savaş Sezik 

151,171,200,357,482,699,634,658,668,683,701,837,913,919,993,

1001 

Seda Dağar 668,820,913,1122 

Seda Özka  314,383,663,670,908,1105 

Sedat Çoşku  162 

Sedat Öz ay 393 

Sedat Ya turalı 68,1070,1078 

Selahatti  Kıya  

9,35,55,73,404,421,428,452,604,779,813,819,822,842,861,862,89

2,942,972,1040,1101,1110 

Selcuk Coskun 202,389,612,615,636,649,659,662,728,955 

Selçuk Akoğlu 132,362 

Selçuk Coşku  423,427,641,647,656,691,694,753,762,858,874,887,939 

Selçuk Ça akçı 10 

Selçuk Ere  Ça akçı 195,597 

Selçuk Yayla ı 667,673,707,708,712,979,983 

Seli  Değir e i 198,1031 

Seli  Ge ç 84,134,233,242,383,510,646,663,669,670,718,814,908,987,1105, 

Seli  İ a  132,362,540 

Sel a Meti taş 23,1080,1090 

Selma Mine Kara 852,955 

Selman Yeniocak 141 

Se a Av ı 
121,153,160,161,220,233,319,321,327,337,380,510,554,814,946,

987,1008 

Sema Erden 1032 

Se a Nur Karadaş 1126 

Se a Ü al 534 
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Semra Sivrikaya 39,543 

Se ar E i ç 675,916 

Se er Özsoy 851 

Senem Nebi 73,422 

Ser üle t Aydı  94,269,469,491,839,1165 

Ser a  Yalçı lı 972,1101 

Serdar Gürler 213,372,904 

Serdar Özde ir 79,208,273,386,480,494,503,522,578,1024 

Sergüle  Aydı  62 

Serhat Akay 863,896 

Serhat Karaman 487,508,558,589,775,910 

Serhat Örü  108,162,528 

Serhat Ü al 1021 

Serkan Demircan 728,846,885 

Serkan Demirkan 108 

Serka  Doğa  113,291,1081,1093 

Serka  E re Eroğlu 15,16,32,124,52,266,340,385,570,584,593 

Serkan Erbatur 264,375 

Serkan Hacar 171,658 

Serka  Yıl az 1129 

Sermin Tok 126,397,865,953 

Sertaç Güler 7,154,403,441,445 

Servan Kara 266,385 

Sete ay Ö er 1095 

Sev a  Baki Baskı  1070 

Sevcan Levent 615,762 

Sevcihan Kesen 1051 

Sevdegül Karadaş 176,446,460,618,675,767,794,807,915,916,951 

Sevilay Karaduman 40 

Sevilay Vural 1076 

Seyit Ali Kayış 1069 

Seyran Bozkurt 623,700,705,739,748,1032,1053,1058,1084,1098,1115,1117 

Sezgi  Sarıkaya 89 

Sezgi  Yıl az 643 

Sezi  Aktaş 855 

Sezin Okdemir 1027 

Sıddıka Nihal Toprak 716,988 

Sıtkı Sarper Sağla  298 

Sibel Benli 1104,1131 

Si el Gaffuroğulları 567 

Si el Gazioğlu 1087 

Si el Şahi  449 

Sinan Cem Uzunget 377 

Sinan Karacabey 2998,799,1010 
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Sinan Kaya 58,378,567 

Si a  Yıldırı  

134,160,242,295,472,486,489,511,512,531,549,568,609,669,908,

946,1054 

Si e  Av ı 138 

Sinem Burul Alp 669,670 

So ay Ezgi Yıldırı  145 

So gül Devri  1131 

So gül Özka  Gü eş 195 

Sude  Mah utoğlu 399 

Sulta  Tu a Akgöl Gür 183,192,830,944 

Süha Seri  293 

Süha Türk e  894,903,917,1066,1087,1103 

Süheyla Kö ür 299 

Süleyman Caner Karahan 1066 

Süley a  Esat Şe  1079 

Süley a  Türedi 1103,1066 

Şa a  Akkuş 1108 

Şa a  Meh et Yaşar 168,681,936 

Şadiye Mıdık 110,404,942,1110 

Şahi  Asla  59,331,576 

Şahi  Atik 134 

Şahi  Çolak 44,77,417,713,849,855,926,985 

Şahi  Kahra a a 13,62,92 

Şe e  Ere  Çevik 215 

Şeh etti  Selek 14 

Şelçuk Coşku  930 

Şe gül Özçelik 143,184,240,323,506,573 

Şeref Kere  Çor a ıoğlu 1133 

Şerva  Gökha  351 

Şeyh us Kaya 100,143,323,444,506,573,871,895,956,1128 

Şit Karataş 618,916 

Şule Aydı  342 

Şükrü Ardıç 168,936 

Ta er Şahi  473,555,581 

Ta ju Taşyürek 215 

Tanzer Korkmaz 709 

Tarık Doğa   1073,1122 

Tarık O ak 122,249,724 

Tarık Sayı  334 

Tayfun Temiz 979 

Tayfu  Türe 174 

Taylan Kara  1081 

Teo a  Erşe  726,758,932,759 

Tesli e Ayaz Özka  185 
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Tevfik Patan 386,485 

Tolga Ak ıyık 542 

Tolga Çak ak 439 

Tolga Öz 448,649,758,808,846,885,970,973 

Toros Mert Saraçoğlu 473 

Tu a Ci illi Öztürk 21,208,216,273,386,480,485,494,522,578,1024 

Tu a Şafak 254,538,1036,1126 

Tufa  Akı  Giray 157,901 

Tufan Alatlı 558 

Tufan Egeli 543 

Tuğ a At a a Te rel 647,692,694,939,950 

Tuğ a Göde 901 

Tuğçe Çelik 1106 

Tuğçe Uya ık 58 

Tu ay Kü e 1078 

Turgay Çağlaya  172,1102,1130 

Turgay Yıl az Kılıç 

129,171,357,482,633,658,668,683,756,820,837, 

913,919,993,1042,1063,1122 

Turgut Deniz 29,392,523,525,1075 

Turgut Karaca 13 

Turha  Sofuoğlu 1111 

Tüli  Geseoğlu De ir 1051 

Türker Kara oğa 899 

Türker Türker 439 

Ufuk Coşku  589 

Ufuk Taş 508 

Ufuk Ü sal 719 

Ufuk Yetkin  1121 

Uğur Bal 362,540 

Uğur Gülöksüz 36,600 

Uğur Özkula 612,628,728,858,973 

Uğur Türktaş 13 

Ulaş Karaasla  1058,1084 

Umut Akar 174,379,681 

U ut Ce giz Çakır 280 

U ut Çakır 50 

U ut Eryiğit 894,903,924 

Umut Ocak 1096 

Umut Payza 828 

U ut Yü el Çavuş 153,160 

Utku Ta toğlu 1108 

Ülkü Açıksöz 29,523,525 

Ü it Baz 441 

Ü it Kaldırı  91,379,408,439,537,602,1089 
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Vedat Kırpat 655,755,770,796,810 

Vefa Sayraç 50,280,603,770 

Veh i Özaydı  325,497,1056 

Veli Can Yarar 346 

Ver i Değerli 34,194,230,293,338 

Vesile Şe ol 1096 

Veyis Taşı  205,310,502,527,546,790,878,980,981 

Veysel Yurttaş 249 

Veysi Eryiğit 94,188,269,469,491,519,832,839,843,868,962 

Vilda  Akpı ar 194 

Volkan Arslan 1018,1029 

Volka  Çele i 170 

Volkan Kaya 157 

Volkan Mumcu 642,744 

Volka  Ülker 7,36,600,1051,1133,1140 

Yahya Ayhan Acar 69,199,719,806,1038,1139 

Yahya Gö e ç 572 

Yahya Güve ç 489,1054 

Yahya Yiğit 185,316 

Yakup Kadri Erdoğa  502 

Yakup Tatar 943 

Yalçı  Göl ük 411,815,854 

Yalçı  Katı 378 

Yalçı  Sö ez 783,953 

Yal a  Eyi ç 79,208,273,480 

Yarkı  Öze li 1131 

Yase i  Yıl az Aydı  632 

Yashar Hashemi Aghdam 1022,1057 

Yasin Demir 832,868,962 

Yasin Mahsanlar 94,188,962 

Yasin Metiner 79,480,485,494,503,578 

Yasin Uysal 707,1000, 

Yavuz Arsla oğlu 94 

Yavuz Ça akçı 560 

Yavuz Katır ı 31,154,425,632,812,918,922,923,925,943,1137 

Yavuz Metin 429 

Yavuz Orak 441 

Yavuz Otal 

427,448,615,637,659,692,726,728,808,852,887,858,930,939,955,

970,976 

Yavuz Öz e  47,400 

Yavuz Yüksel  1128 

Yeşi  Eyler 151,634,683,913,1122 

Yıl az Aydı  216,273,578,632 
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Yıl az Ze gi  

27,38,57,115,146,147,164,197,211,221,226,234,264,276,278,286,

290,296,349,365,375,517,532,626,1050 

Yoldaş De irtaş 94,188,269,469,839,843,962 

Yuksel Besir 569,1144 

Yu sur Çevik 

190,254,538,629,734,803,989,1013,1036,1108,1123,1126,1132,1

133 

Yu us E re Arık 389,423,725,885 

Yu us E re Özlüer 528,597 

Yunus Karaca 894,903,1087,1103 

Yu us Yıl az 62 

Yusuf Ali Altu ı 
9,35,55,73,110,421,422,428,452,604,779, 

813,819,822,842,862,892,972,1110, 

Yusuf Emrah Eyi 408,439,1035,1055,1107 

Yusuf Kantar 47,400 

Yusuf Savran 39 

Yusuf Yürü ez 92,1062 

Yü el Ca su  Ü aldı 181 

Yü el Me dil 632 

Yü el Yavuz 90 

Yü el Yüz aşıoğlu 662,691,726,728 

Yüksel Beşir 1121 

Yüksel Kıvrak 62 

Zafer Dolu 812 

Zafer Öz e  487 

Zahide Karaca 491,832 

Zekeriya Alioğlu 1087 

Zeki Doğa  34,188,535,896,962 

Zeliha Çiğde  643 

Zey ep Aslı Kartal 135,514 

Zeynep Karakaya 777,876,1004 

Zey ep Kekeç 181,299 

Zey ep Özkök 399,484,497,533 

Zey ep Saral Öztürk 726,753,885,950 

Zülfü Bayha  292,466,865,996 

Zülkif Ta rıverdi 454 
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