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ÖNSÖZ

1

Değerli meslektaşlarımız,

     Acil Tıp Uzmanlığı ülkemizde 20 yılını geride bıraktı. Bir uzmanlık alanının farklı ülkelerdeki gelişmişlik düzeyini 
karşılaştırmak için kullanılan bazı ölçütler bulunmaktadır. Acil tıp asistanlık eğitiminin farklı kurumlarda verilmeye 
başlanması, bir çok acil serviste acil tıp uzmanlarının aktif olarak çalışıyor olması, düzenli mezuniyet sonrası 
eğitim etkinliklerinin devam etmesi, bilimsel araştırmaların yayımlandığı acil tıp dergilerinin varlığı gibi konularda 
geçmiş yıllarda Türkiye önemli aşamalar kaydetti. Acil servislere özgü kayıt sistemlerinin hayata geçirilip 
epidemiyolojik çalışmalar için kullanılması, yeterlik çalışmalarını geliştirilip kurum ziyaretleri ve yeterlik sınavları ile 
topluma sunulan acil sağlık hizmetlerinin belli bir standardın üzerinde olduğunun garanti edilmesi, travma bakım 
sistemi ve hastane öncesi alanda sunulan acil sağlık hizmetinin geliştirilmesi ve acil tıp ana uzmanlık alanı 
içerisinde yan dal uzmanlık alanlarının kurulması gibi konularda hala almamız gereken uzun bir yol var.

     Ülkemizde acil tıp uzmanlığının gelişimi için gerekli olan ve yukarıda sayılan tüm bu köşe taşlarının hayata 
geçirilmesinde Türkiye Acil Tıp Derneği çok önemli görevler üstlendi. Benzer şekilde, tüm üyeleri ve gönüllüleri ile 
beraber, acil tıp uzmanlığının geleceğinin planlanması için de yoğun bir şekilde çalışmaya devam etmektedir.

     Türkiye Acil Tıp Derneği, ülkemizde acil tıp uzmanlığı ile yaşıttır ve bu yıl 20. yaşını kutlamaktadır. Onuncusunu 
önümüzdeki yıl içerisinde düzenleyeceğimiz acil tıp asistan sempozyumu ve yılda 40’tan fazla sayıda planlanan 
ve hayata geçirilen kurs ve sempozyum gibi mezuniyet sonrası eğitim etkinliklerimiz, hem geleceğin uzmanı olan 
asistanlarımıza hem de aktif olarak hasta bakımı içerisinde bulunan uzmanlarımızın mezuniyet sonrası eğitim 
etkinliklerine verdiğimiz desteğin göstergeleridir.

     Türkiye Acil Tıp Derneği bilimsel eğitim etkinliklerinin taçlandığı yer kongreleridir. Bu yıl sizlerle beraber 11. 
Türkiye Acil Tıp Kongresini gerçekleştiriyor olmanın heyecanını yaşıyoruz. Her yıl kongremiz acil tıp uzmanlık 
alanı ile ilgili güncel bilgilerin paylaşıldığı, sadece bilişsel alanda bilgi düzeyimizin arttığı değil, kurs ve küçük salon 
oturumları, uzmanına sor oturumları ile beceri ve tutum düzeyinde de kendimizi geliştirdiğimiz birer bilimsel şölen 
olma özelliğini devam ettirmektedir.

     11. Türkiye Acil Tıp Kongresi bu yıl ilk defa ülke sınırlarını da aşıp yavru vatan Kıbrıs’ta gerçekleştiriyoruz. 
Akdeniz’in harika iklimi ve oturumların zengin bilimsel içeriği ile beraber bu yılki kongrenin kaçırılmayacak bir fırsat 
olduğunu biliyoruz. Sizleri Kıbrıs’ta ağırlamaktan büyük bir onur duyacağız.
 

Prof. Dr. Yıldıray ÇETE
Türkiye Acil Tıp Derneği Yönetim Kurulu Başkanı 
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26 Ekim 2015, Pazartesi

10:00-16:00 ÇALIŞTAY 1
  Periferik Sinir Blokları
  Dr. Özlem Yiğit

13:30-15:30 SONO - WARS

ANA SALON              26 Ekim 2015, Pazartesi

16:30-18:00 Açılış

18:00-19:30 Açılış Kokteyli

ANA SALON          27 Ekim 2015, Salı

08:00-08:45 Sözlü Bildiri Oturumu - 1

  S-01 / Metakarpal kemik fraktürlerinin tanısında ultrasonografinin yeri
  Salih Kocaoğlu
  S-02 / Acil servisteki kritik hastada yatak başı ultrasonografi ile sıvı monitörizasyonu
  Mahmut Sami Akıllı
  S-03 / El bilek travmalarında radyografi kullanımı; Karadeniz el bilek kuralları için ikinci adım
  Aynur Şahin
  S-04 / Hipoglisemik ensefelopati ve manyetik rezonans görütüleme bulgusu
  Güllü Akbaydoğan Dündar
  S-05 / Bedside Measurement of The Optic Nerve Sheath Diameter with Ultrasound in   
  Patients with Acute Stroke
  Yücel Yüzbaşıoğlu
  S-06 / Bedside Measurement of the Optic Nerve Sheath Diameter with Ultrasound in Patients  
  with Acute Vertigo
  Yücel Yüzbaşıoğlu
  S-07 / Keep calm, the bedside USG is here
  Yusuf Altınöz 

09:00-10:30 KARDİYOVASKÜLER ACİLLER  
  Oturum Başkanı: Dr. Arzu Denizbaşı

  Yüksek Riskli Plağı Tanıyabilmek: Skorlamalar (TIMI, Grace, AHA)  
  Dr. Cenker Eken

  Yüksek Riskli Plağı Tanıyabilmek: Koroner BT Anjiyo
  Dr. Nurettin Özgür Doğan

  Yüksek Riskli Plağı Tanıyabilmek: EKG, Ekokardiyografi
  Dr. Hakan Topaçoğlu

  Yüksek Riskli Plağı Tanıyabilmek: FaBP, Troponin, İMA
  Dr. Çiğdem Özpolat

10:30-11:00 Çay ve Kahve Arası
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11:00-12:30 TRAVMA  
  Oturum Başkanı: Dr. Ersin Aksay

  Hasar Kontrol Resüsitasyonu ve Acil Servis
  Dr. Cuma Yıldırım
  
  Travmalı Hasta Monitörizasyonu  
  Dr. Enver Özçete

  Faktörler, Prokoagülanlar: Travmalı Hastada Kullanımı
  Dr. Neslihan Yücel

12:30-13:30 Öğle Yemeği

13:30-14:15 ROCHE UYDU SEMPOZYUMU
  Güncel Kılavuzlar Eşliğinde Kardiyak Belirteçler
  Oturum Başkanı: Dr. Özlem Köksal

  High Sensitive Troponin Kullanımındaki Son Yenilikler
  Dr. Arzu Denizbaşı

  Akut Dispne ile Başvuran Hastalarda NT-proBNP Testinin Hekim Kararına Etkisi
  Dr. Yıldıray Çete

14:15-14:30 Çay ve Kahve Arası

14:30-16:00 ÇEVRESEL ACİLLER VE AFET 
  Oturum Başkanı: Dr. Cem Oktay

  Türkiye'nin Zehirlileri: Tehlikeli Isırıklar  
  Dr. Ayça Açıkalın

  Mülteci Olayları ve Acil Servis  
  Dr. Hasan Büyükaslan

  Kitlesel Eylemler ve Acil Servisler  
  Dr. M. Ali Karaca

  Afet: Ne Öğretmeliyiz?  
  Dr. Niyazi Özüçelik

16:00-16:45 BECTON-DICKINSON UYDU SEMPOZYUMU
  Acil Çalışanlarının Güvenliği
  
  Ülkemizde Çalışan Sağlığı Güvenliği ve Güncel Gelişmeler
  Dr. Ali Naci Yıldız

  Acilde İğne Batma Yaralanmaları 
  Dr. Yıldıray Çete

  Risk Altındayız!
  Hem. Meral Dölek

16:45-18:15 TATD GENEL KURULU
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SALON 2          27 Ekim 2015, Salı 

08:00-08:45 Sözlü Bildiri Oturumu - 2

  S- 08 / Kasıtlı kolşisin overdozu vakasında; kardiyak toksisite, rabdomiyoliz, hematolojik   
  toksisite, elektrolit imbalansı ve akut batın
  Betül Akbuğa Özel
  S- 09 / Do grayanotoxin levels in blood, urine and honey affect clinical overview? 
  A descriptive study
  Aynur Şahin
  S-10 / Prothrombin complex concentrates utility for warfarin-associated hemorrhage
  Seçkin Söyüncü
  S-11 / Karbonmonoksit zehirlenmesinin ortaya çıkardığı akut miyokard enfarktüsü olgusu
  Bahadır Karaca
  S-12 / Kontrast madde nefropatisinin erken tanısında serum ngal (neutrophil gelatinase-
  associated lipocalin) düzeyinin prediktif değeri
  Cemil Kavalcı
  S-13 /Acil Servise Başvuran Renal Kolik Hastalarında Ağrının Analjezik Nosiseptif İndeks   
  Monitörizasyonu İle Değerlendirilmesi
  Hasan Büyükaslan
  S-14 /Acil Servise Basit Düşme İle Gelen Geriatrik Hastalarda Sodyum Değeri Önemli midir?
  Tolga Öz

09:00-10:30 HAVAYOLU YÖNETİMİ  
  Oturum Başkanı: Dr. Yıldıray Çete

  Videolaringoskopik Cihazlar  
  Dr. Erdem Çevik

  Supraglottik Airway (I Gel vs.)  
  Dr. Başak Bayram

  Acil Krikotiroidootomi  
  Dr. Barış Murat Ayvacı

  Uyanık Entübasyon  
  Dr. Faruk Güngör

10:30-11:00 Çay ve Kahve Arası

11:00-12:30 NÖROLOJİK ACİLLER  
  Oturum Başkanı: Dr. Murat Pekdemir

  Dikkat Penumbra Var: Kan Basıncı Yüksekliği ve Trombolitik  
  Dr. Seda Özkan

  Güncel Nöbet Tedavisi  
  Dr. M. Burak Sayhan

  İnmede Görüntüleme: BT, Difüzyon ve Perfüzyon MRG  
  Dr. Umut Ocak

  İnme Taklitçileri  
  Dr. Murat Özsaraç

12:30-13:30 Öğle Yemeği
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SALON 2          27 Ekim 2015, Salı 

13:30-14:15 Sözlü Bildiri Oturumu - 4

  S-22 / The Role of Emergency Bedside Biliary Ultrasonography in Evaluating Acute Isolated 
  Epigastric Pain
  Vermi Değerli
  S-23 /Akut Karın Ağrısında Difüzyon MR Görüntülemenin Yeri
  Özlem Bilir
  S- 24 / Akut İnme Hastalarında Optik Sinir Kılıf Çapı Sonografik Ölçümünün İntrakraniyal   
  Basınç Artışında Tanısal Değeri
  Ali Batur
  S-25 / Assessment of ventricular wall motion with focused echocardiography during cardiac  
  arrest to predict survival
  Can Özen
  S-26 / Servikal immobilizasyon sağlanan standart havayolu maketinde C-MAC video
  laringoskop, McGrath video laringoskop ve Macintosh laringoskopun karşılaştırılması
  Erkan Göksu
  S-27 / Hareketli ve hareketsiz ambulans simülasyonunda havayolu araçlarının
  karşılaştırılması
  Başak Bayram
  S-28 / Zor havayolu simülasyonunda McGrath® X-blade, C-MAC® D-blade ve 
  McCoy’laringoskopun machintosh laringoskop ile karşılaştırılması
  Aslı Acerer

14:15-14:30 Çay ve Kahve Arası

14:30-16:00 PEDİATRİK ACİLLER  
  Oturum Başkanı: Dr. Ahmet Demircan

  Pediatrik KPR: Fark Yarat!!
  Dr. Oğuz Eroğlu

  Pediatrik USG
  Dr. Funda Karbek Akarca

  Çocukta Ani Ölüm Belirteçleri
  Dr. Mehmet Esen

  Çocukta Apandisit Tanısı ve Skorlamalar 
  Dr. Mehmet Yiğit
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SALON 2          27 Ekim 2015, Salı 

16:00-16:45 Sözlü Bildiri Oturumu - 6

  S-36 / Acil Servis Çalışanlarının Delici Kesici Aletler İle Yaralanmalarının Analizi
  Sabahat Burcu Güney
  S-37 / Künt Göğüs Travmalı Hastalarda Göğüs Travma Skoru'nun Morbidite ve Mortalite   
  Belirleyicisi Olarak Kullanılabilirliği
  Didem Ay
  S-38 / Elektirik çapmasına ikincil bilateral radius torus kırığı: Bir olgu sunumu
  Çiğdem Yüksel
  S-39 / Value of thoracic ultrasound in the diagnosis of pneumothorax, hemothorax and   
  pulmonary contusion after chest trauma
  Atilla Temel
  S-40 / Travmalı Hastalarda Kanada Servikal Omurga Kuralları ve NEXUS Düşük Risk   
  Kriterlerinin Geçerliliği
  Bora Kaya
  S-41 / Künt gövde travmalı hastalarda bilgisayarlı batın tomografilerinde inferiyor vena kava  
  çap ölçümü ile hastanın yaşamsal bulguları ve kan transfüzyonu ihtiyaçları arasındaki ilişki
  Can Erkan Arslan
  S-42 / Kafa Travması ile Başvuran Hastalarda Çekilen Beyin BT Bulguları ile ‘Bispektral   
  İndeks Skoru’ Arasındaki İlişki
  Kemal Aygün
  S-43 / Reklam tabelası düşmesine bağlı T3 korpus fraktürü ve ?
  Bahadır Karaca
  S-44 / Epileptik nöbet sonrası bilateral omuz posteriyor çıkıklı kırığı
  Betül Akbuğa Özel

SALON 3          27 Ekim 2015, Salı

08:00-08:45 Sözlü Bildiri Oturumu - 3

  S-15 / Sağlık Meslek Yüksekokullarında Yetişen Yardımcı Sağlık Personelinin İlk ve Acil   
  Yardım  Eğitimlerinin Etkinliği ve Yeterliliği
  Nuray Utlu
  S-16 / Tokat İlinde Gerçekleştirilen Temel Yaşam Desteği Eğitimlerinin Değerlendirilmesi
  Nuraşah Başol
  S-17 / Uşak Kamu Hastaneler Birliği 1 Eylül Devlet Hastanesi Acil Servisinde Çalışan,   
  Hemşire, Acil Tıp Teknikeri, Paramedik ve Sağlık Memurlarının, Temel Yaşam Desteği   
  Uygulamaları Hakkındaki Bilgi Düzeyinin Belirlenmesi
  Hatice Sağcan
  S-18 / Tıp öğrencilerinin uzmanlık tercihleri ve acil tıp uzmanlık eğitiminin değerlendirilmesi
  Turgay Çağlayan
  S-19 / Acil servis iş akış basamaklarındaki girdi, süreç ve çıktı döngülerinin zaman analizi
  Betül Akbuğa Özel
  S-20 / Yeşil alan başvurularının acil servis kalabalıklığına ve yönetimine etkisi: restrospektif,  
  gözlemsel bir pilot çalışma
  Mustafa Emin Çanakçı
  S-21 / Acil servise başvuran hasta ve hasta yakınlarının acil servis triyaj hizmetinden 
  memnuniyet düzeylerinin belirlenmesi
  Jale Deniz Aydemir 
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SALON 3          27 Ekim 2015, Salı 

09:00-10:30 GENEL ACİLLER  
  Oturum Başkanı: Dr. Cüneyt Ayrık

  Vital Sign Zero: Ciddi Enfeksiyonlar İçin Triaj Parametreleri  
  Dr. İbrahim Türkcüer

  Sepsis/Septik Şok: Mortaliteyle Bağlantılı Faktörler ve Acil Servis  
  Dr. Elif Yaka

  Gebe ve Minör Travma: Perinatal Outcome'a Etkisi  
  Dr. Cem Şimşek

  İlk Trimesterde Ultrasonografi  
  Dr. Özlem Dikme

10:30-11:00 Çay ve Kahve Arası

11:00-12:30 AĞRI YÖNETİMİ - SEDASYON  
  Oturum Başkanı: Dr. Özgür Söğüt
  
  Lokal Anestezide Hiçbir Sorun Çıkmaz: MetHb, Toksikasyon, Alerji  
  Dr. Haldun Akoğlu

  Pediatrik Sedoanalajezide Kötü Senaryoları Öngörmek  
  Dr. Ethem Acar

  Yeni Sedatifler: Dexmedetomidin, Remimazolam  
  Dr. Tanzer Korkmaz

  Analjezik Kötüye Kullanımı: Hangi Hasta? Ne Yapmalı?  
  Dr. Can Aktaş

12:30-13:30 Öğle Yemeği

13:30-14:15 Sözlü Bildiri Oturumu - 5

  S-29 / ST Segment Elevasyonlu Akut Miyokard İnfarktüsünde Başvuru Sırasındaki Kan   
  Glukoz  Düzeyinin Mortalite Üzerine Etkisi
   Özge Duman Atilla
  S-30 / Kardiyak arrest sonrası spontan dolaşımı sağlanan ve girişimsel koroner 
  revaskülarizasyon yapılan hastaların analizi
  Hakan Dolgun
  S-31 / Kardiyopulmoner Resüsitasyonun Acil Serviste Sedye Üzerinde ve Yerde Yapılmasının  
  Etkinliğinin Manken Üzerinde Karşılaştırılması
  Alper Torun
  S-32 / Kardiyoulmoner Resüsitasyon Uygulaması Esnasında Metronom Kullanımının
  Etkinliğinin Manken Üzerinde Araştırılması
  Alper Fehmi Gündüz
  S-33 / Comparison of in-hospital Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Services
  Yücel Yüzbaşıoğlu
  S-34 / Kounis syndrome refers to the concurrence of acute coronary events and 
  hypersensitivity  reactions
  Esra Günalp
  S-35 / Evaluation Of The Patients Admitted To Emergency Department With Chest Pain   
  According To Heart, TIMI And GRACE Scoring Systems
  Hüseyin Yüzlü
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SALON 3          27 Ekim 2015, Salı 

14:15-14:30 Çay ve Kahve Arası

14:30-16:00 PECHA KUCHA - UZMANINA SOR 
  Oturum Başkanı: Dr. Özlem Güneysel

  SAK ve Görüntüleme
  Dr. Ayhan Özhasanekler
  Prokalsitonin ve Sepsis
  Dr. Özlem Köksal

  D-Dimer ve Diseksiyon
  Dr. Atıf Bayramoğlu
  BT ve Apandisit
  Dr. Yunus Karaca

  Oseltamivir ve İnfluenza
  Dr. Ahmet Ak
  Otitis Media ve Antibiyotik
  Dr. Serkan Emre Eroğlu

  Kanama Kontrolü: Turnike, İlaçlar, Hemostatik Giysiler
  Dr. Murat Ersel 
  İnme ve Trombolitik 
  Dr. Oktay Eray

16:00-16:45 Sözlü Bildiri Oturumu - 7

  S-45 / Coumadinize ama anterior cerebri mediada enfakt
  Emel Erkuş Sirkeci
  S-46 / Periferik idiyopatik fasial paralizili 11 aylık bebek olgu sunumu
  Aslıhan Emir
  S-47 / Acil Serviste Posterior Reversible Lökoensefalopati Sendromu: olgu serisi
  İpek Gülin Ağar
  S-48 / İntravenöz r-tPA verilen akut iskemik inmede başvuru zamanının klinik sonlanıma etkisi
  Ebubekir Arslan
  S-49 / Spontan subaraknoid kanama tanısı alan hastalarda bilgisayarlı tomografide ölçülen  
  optik sinir kılıf çapının tanı ve mortaliteyle olan ilişkisi
  Murat Yeşilaras
  S-50 / Santral ve Periferik Vertigo Ayrımında S100b, Nöronspesifikenolaz, Adrenomedulin Yeri
  Muharrem doğan
  S-51 / Acil Servise Başvuran Akut İskemik İnmeli Hastalarda Natıonal Instıtutes Health Stroke  
  Scale ve Bispektral İndeks İlişkisi
  Kemal Aygün
  S-52 / The relationship between secondary headaches and admission time to the emergency  
  department
  Elnare Günal
  S-53 / Unutkanlık ile başvuran spontan subdural kanama olguları
  Bahadır Karaca
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28 Ekim 2015, Çarşamba

09:00-16:00 ÇALIŞTAY 2
  Güvenli Damar Yolu Uygulamaları
  Dr. Niyazi Özüçelik

ANA SALON           28 Ekim 2015, Çarşamba

08:00-08:45 Sözlü Bildiri Oturumu - 8

  S-54 / Acil Serviste Üst Gastrointestinal Sistem Kanamalı Hastalarda Modified Early Warning,  
  Glasgow Blatchford Ve Pre-Endoskopik Rockall Skorlarının Prognozu Öngörmedeki 
  Geçerliliği
  Seyran Bozkurt
  S-55 / The effects of lycopene on intestinal injury due to methotrexate in rats
  Hasan Büyükaslan
  S-56 / The effects of lycopene on methotrexate-induced liver injury in rats
  Hasan Büyükaslan
  S-57 / Kronik Karın Ağrısında Nadir Görülen Bir Tanı: Pelvik Konjesyon Sendromu
  Abuzer Coşkun
  S-58 / Karın ağrısı ile acil servise başvuran hastalarda venöz kan gazınde laktat düzeyi 
  prognostik midir?
  Filiz Froohari Damarsoy
  S-59 / The Predictive Role of C-reactive protein in Defining the Severity of Acute Cholecystitis
  Yücel Yüzbaşıoğlu
  S-60 / Hastayı tedavi et, amilaz testini değil: Kendi acil laboratuvarımızdaki amilaz düzeyinin  
  kesim değerinin pankreatit tanısı koymak için yeniden düzenlenmesi
  Hakan Dolgun

09:00-10:30 KARDİYOVASKÜLER ACİLLER  
  Oturum Başkanı: Dr. Serkan Emre Eroğlu

  Kalp Yetmezliğinde Kanıta Dayalı Tedavi Yaklaşımları
  Dr. Ahmet Demircan 

  Hipertansiyon: Düşürmek ya da Düşürmemek  
  Dr. Fatma Özdemir 

  Acil Serviste Antiplatelet İlaçlar  
  Dr. Okhan Akdur 

  Yeni Antikoagülanlar; Kime, Yan Etkileri ile Başetmek  
  Dr. Hayriye Gönüllü

10:30-11:00 Çay ve Kahve Arası
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ANA SALON           28 Ekim 2015, Çarşamba

11:00-12:30 RESÜSİTASYON
  Oturum Başkanı: Serkan Doğan
  
  CPR 2015  
  Dr. Ersin Aksay 

  Resüsitasyonu Kanıta Dayalı Sonlandırma Kararı
  Dr. Ataman Köse 

  Halkın Kullanımında OED  
  Dr. Gülşen Çığşar

12:30-13:30 Öğle Yemeği

13:30-14:15 DAIICHI-SANKYO UYDU SEMPOZYUMU 
  STEMI Hastalarında Güncel Kılavuzlar Eşliğinde Antitrombositer Tedavi 
  Oturum Başkanı: Dr. Yıldıray Çete
  Konuşmacı: Dr. Haldun Akoğlu

14:30-16:00 PEDİATRİK ACİLLER
  Oturum Başkanı: Dr. Murat Ersel

  Çocuk Travma Hastasına Yaklaşım: Değişen Ne?
  Dr. Cem Ertan 

  Çocuk İstismarı ve Acil Yaklaşım 
  Dr. Melek Sedef Güryay 

  Hışıltılı Çocuk 
  Dr. Aynur Şahin 

  Çocukta İz Kalır mı? Teknikler, Yara Bakımı  
  Dr. Neşe Nur User

16:00-16:30 Çay ve Kahve Arası

16:30-18:00 EĞİTİM VE ARAŞTIRMA 
  Oturum Başkanı: Dr. Oktay Eray
  
  Mezuniyet Öncesi Acil Tıp Eğitimi
  Dr. Cem Oktay 
  
  Uzmanlık Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme
  Dr. Murat Pekdemir 

  Bilimsel Çalışmalarda Etik
  Dr. Süleyman Türedi 

19:30-24:00 Cumhuriyet Balosu
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SALON 2           28 Ekim 2015, Çarşamba 

08:00-08:45 Sözlü Bildiri Oturumu - 9

  S-61 / Acil Servise Solunum Sıkıntısı ile Başvurup Pulmoner Emboli Tanısı Alan Hastalarda  
  Bakılan CRP Düzeyinin, Wells' Skoru ve PESI Skorlama Sonuçlarıyla Klinik Korelasyonunun
  İncelenmesi
  Emre Salçın
  S-62 / Masif pulmoner emboli nedeni ile acil serviste tpa tedavisi başlanan hastaların analizi  
  ve laktat ile ilişkisi
  Didem Oktar
  S-63 / Soliter pulmoner nodül
  Bahadır Karaca
  S-64 / Acil tıp kliniğinde spontan pnömotoraks tanılı hastaya yaklaşım, 50 olgunun incelenmesi
  Sinem Doğruyol
  S-65 / Acil servise başvuran spontan pnömotoraks hastalarında pnömotoraks yüzdesi ve vital  
  bulgular arası ilişkinin değerlendirilmesi
  Rıdvan Çelik
  S-66 / Nereden iğne torakostomi yapılmalı? Göğüs duvarı kalınlığı ve iğne torakostomi başarı  
  oranlarının midklaviküler hat 2. interkostal boşluk ile midaksiller hat 5. interkostal boşluk   
  arasında karşılaştırılması: bir kadavra çalışması
  Haldun Akoğlu
  S-67 / Efficacy of Intermittent Pneumatic Compression On the Lower limbs In Healthy Volunteers  
  With Different Physical Properties
  Merve Ekşioğlu

09:00-10:30 ATAB AÇIK OTURUM - Acil Tıp Asistanları Geleceği İçin Soruyor: 
  TUKMOS, Eğitim ve Kariyer Yolları  
  Oturum Başkanı: Murat Çetin
  Dr. Ersin Aksay
  Dr. Cuma Yıldırım
  Dr. Öncü Sancak
  Dr. Okan Aydın

10:30-11:00 Çay ve Kahve Arası

11:00-12:30 TOKSİKOLOJİ  
  Oturum Başkanı: Dr. Önder Tomruk

  Sentetik Uyuşturucular: Keyiften Ölmek  
  Dr. Rıdvan Atilla 
 
  Enerji İçecekleri: Tadı Kaçtı mı?  
  Dr. Vermi Değerli

  Hemodiyaliz-Hemoperfüzyon: Kime? Ne zaman?  
  Dr. Hasan Mansur Durgun

12:30-13:30 Öğle Yemeği
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SALON 2           28 Ekim 2015, Çarşamba 

13:30-14:15 ROCHE UYDU SEMPOZYUMU
  Early detection of severe bacterial infections in the emergency room
  (Acil Servis'te Ciddi Bakteriyel Enfeksiyonların Erken Tanısı)
  Oturum Başkanı: Dr. Peter Kanizsai

  Early detection of sepsis by using procalcitonin and lactate. Experiences and data from the 
  Hungarian Emergency Sepsis Register.
  (Procalcitonin ve laktat kullanımıyla sepsisin erken tanısı. Macaristan acil sepsis 
  kayıtlarından deneyimler ve bilgiler) 
  Dr. Peter Kanizsai, Budapest, Hungary

  Early procalcitonin kinetics and antibiotic treatment in severe bacterial infections
  (Ciddi bakteriyel enfeksiyonlarda erken procalcitonin kinetiği ve antibiyotik tedavisi) 
  Dr. Andras Lovas, Szeged, Hungary

14:30-16:00 HAVAYOLU YÖNETİMİ  
  Oturum Başkanı: Dr. İsmet Parlak

  Preoksijenizasyon ve Apneik Ventilasyon  
  Dr. Erkan Göksu 

  Olgu Sunumları ile Nonİnvazif Ventilasyon  
  Dr. Engin Özakın 

  Kanıta Dayalı RSI İlaç Kullanımı  
  Dr. Vefa Sayraç 

  Kritik Hastada Ventilatör Ayarlama  
  Dr. Bülent Erbil

16:00-16:30 Çay ve Kahve Arası

16:30-18:00 GÖRÜNTÜLEME  
  Oturum Başkanı: Dr. Mustafa Keşaplı
  
  Travma BT Okumak  
  Dr. İsmet Parlak 

  Karın Ağrısında USG'ye Karşı BT: Ne Zaman, Hangisi?
  Dr. Serpil Yaylacı 
  
  Pediatrik Spinal Yaralanma: Ne Zaman Görüntüleyelim? Tanısal Algoritma?   
  Dr. Özge Duman Atilla 

  Nükleer Tıp: Acil Serviste Kime ve Ne Zaman?  
  Dr. Hakan Şevki Eren
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SALON 3           28 Ekim 2015, Çarşamba 

08:00-08:45 Sözlü Bildiri Oturumu - 10

  S-68 / Acil servise başvuran distal radius fraktürlü hastaların redüksiyonunda ultrasonun yeri
  Funda Karbek Akarca
  S-69 / Acil tıp asistanlarının ultrasonografi ile yumuşak dokudaki yabancı cisimleri tespit etme  
  becerilerinin araştırılması: manken çalışması
  Hamdi Karakulak
  S-70 / Spontaneous Subcapsular Liver Hematoma
  Bahadır Karaca
  S-71 / Acil Serviste Enfeksiyonun Erken Tanısında Prokalsitoninin Yeri
  Habibe Selmin Saka
  S-72 / The Sexual Performance Enhancing Power Of Mad Honey
  Aynur Şahin
  S-73 / Gastrointestinal kanama ile gelen abdominal aort anevrizma rüptürü
  Bahadır Karaca
  S-74 / İnflamatuvar romatizmal hastalıkların acil servisteki seyri
  Volkan Arslan

09:00-10:30 GENEL ACİLLER 
  Oturum Başkanı: Dr. İbrahim İkizceli

  Yaşlı Hasta Triajı: Sık Yapılan Hatalar  
  Dr. Kerem Çorbacıoğlu 

  Ölümcül Gecikme: Miksödem, Miyasteni, Enfektif Endokardit   
  Dr. Semra Aslay 

  Alternatif Tıp, Alternatif Çözüm   
  Dr. Serkan Doğan 

  Yok Mu Bir Kolayı?: Ajite Hasta 
  Dr. Ahmet Baydın

10:30-11:00 Çay ve Kahve Arası

11:00-12:30 ORTOPEDİK ACİLLER  
  Oturum Başkanı: Dr. Levent Avşaroğulları

  Bel Ağrısı: Kanıta Dayalı Tanı ve Tedavi  
  Dr. Hayri Ramadan 

  Ayak Bileği Yaralanmaları Güncel Tanı Tedavi 
  Dr. Fatma Sarı Doğan 

  Septik Artrit: Risk, Tedavi  
  Dr. Ahmet Kenan Türkdoğan 

  Kompartman Sendromu  
  Dr. Özcan Yavaşi

12:30-13:30 Öğle Yemeği
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SALON 3           28 Ekim 2015, Çarşamba 

13:30-14:15 Sözlü Bildiri Oturumu - 11

  S-75 / Türkiye acil servislerinde şiddet -anket çalışmasının ön raporu
  Başak Bayram
  S-76 / Hastane içi mortalitenin zaman faktörü ile ilişkisi
  Veysi Eryiğit
  S-77 / Aklımızda olmayan tanı: choking game
  Betül Akbuğa Özel
  S-78 / Kırsalda Hayvan Saldırısı: Ayı Isırması
  Orhan Delice
  S-79 / Health care associated infections; overlooked cause of death in sepsis
  Merve Güneş Özaydın
  S-80 / The evaluation of patients presenting to the emergency department 65 years and over
  Mustafa Temiz
  S-81 / Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi Acil Servisinin 2010-2014 arasındaki   
  hasta sayılarının kalabalıklaşma ve yönetimsel açıdan değerlendirilmesi: Retrospektif,   
  gözlemsel bir çalışma
  Hakan Dolgun

14:30-16:00 UZMAN ATIŞMASI (Lehte ve Aleyhte)  
  Oturum Başkanı: Dr. Zeynep Kekeç

  Septik Şok ve Levosimendan  
  Dr. Arif Alper Çevik ve Dr. Cenker Eken

  Kardiyoinhibitör Toksisite ve Lipid Tedavisi  
  Dr. Başak Bayram ve Dr. Yıldıray Çete

  Ketamin ve İntrakraniyal Basınç Atışı  
  Dr. Mutlu Kartal ve Dr. Ersin Aksay

  Rocuronium mu, Listenon mu?   
  Dr. Erdem Çevik ve Dr. Murat Pekdemir

16:00-16:30 Çay ve Kahve Arası

16:30-18:00 SÖZLÜ BİLDİRİ YARIŞMASI  
  Oturum Başkanları: Dr. Süleyman Türedi, Dr. Mutlu Kartal
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ANA SALON           29 Ekim 2015, Perşembe 

09:00-10:30 ACİLDE ULTRASONOGRAFİ  
  Oturum Başkanı: Dr. Funda Karbek Akarca

  Girişimde Yardımcı Enstrüman Olarak USG  
  Dr. Aslıhan Yürüktümen Ünal

  Kalp Yetmezliği ve Pulmoner Emboli'de EKO  
  Dr. Özgür Çevrim 

  Hemodinamik Monitörizasyonda USG Kullanımı  
  Dr. Özgür Dikme 

  Yumuşak Doku USG  
  Dr. Murat Yeşilaras

10:30-11:00 Çay ve Kahve Arası

11:00-12:00 Kapanış Töreni

SALON 2           29 Ekim 2015, Perşembe 

09:00-10:30 ACİL SERVİS YÖNETİMİ 
  Oturum Başkanı: Dr. Sezgin Sarıkaya

  Hasta Bakımında Etik 
  Dr. Özge Ecmel Onur 

  Acil Servis Kalabalığı ile Baş Etmek  
  Dr. Burak Bekgöz 

  Çağdaş Acil Servis Mimarisi  
  Dr. Serpil Karataş 

  Acil Serviste Şiddet  
  Dr. Levent Avşaroğulları

10:30-11:00 Çay ve Kahve Arası

SALON 3           29 Ekim 2015, Perşembe 

09:00-10:30 AKILCI İLAÇ SUNUMU
  Dr. Arzu Denizbaşı Altınok

10:30-11:00 Çay ve Kahve Arası
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ANA SALON          27 Ekim 2015, Salı

KURS 1: İLERİ KARDİYAK YAŞAM DESTEĞİ (İKYD)

10:00-10:45 İkyd Giriş 
  Hem. Fikriye Ersel

10:45-11:30 Hava Yolu Yönetimi 
  Dr. Serap Özer

11:30-11:45 Çay ve Kahve Arası

11:45-12:15 Defibrilasyon- Kardiyoversiyon 
  Dr. Yasemin Tokem

12:15-13:30 Öğle Yemeği

13:30-14:15 Özel Durumlarda İkyd 
  Hem. Cemile Akbinar

14:30-15:15 Pediyatrik Yaşam Desteği 
  Hem. Meral Gözkaya

15:15-15:30 Çay ve Kahve Arası

15:30-17:00 Uygulama

SALON 2          27 Ekim 2015, Salı 

KURS 2 :GÜVENLİ IV GİRİŞİM VE PERİFERİK IV GİRİŞİMDE USG KULLANIMI

10:00-10:45 Güvenli Periferik IV Girişim Nedir ?
   Uzm. Hem. Meral Dölek

10:45-11:30 IV Kanül Takılırken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar. Komplikasyonlar 
  Hem. Meltem Dirlik

11:30-11:45 Çay ve Kahve Arası

11:45-12:15 Periferik IV Girişimde USG Kullanımı 
  Dr. Funda Karbek Akarca

12:15-13:30 Öğle Yemeği

13:30-15:15 Uygulama

15:15-15:30 Çay ve Kahve Arası
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ANA SALON           28 Ekim 2015, Çarşamba

09:00-09:30 Acil Hemşireliği Oturumu - Açılış Konuşması 
  Uzm. Hem. Meral Dölek

09:30-10:30 Panel 1: Acilde Sık Görülen Vakaların Yönetimi
  Oturum Başkanı: Dr. Deniz Şelimen

  Acilde Hasta Yakını Faktörü
  Dr. Deniz Şelimen

  Nörolojik Aciller
  Dr. Öznur Usta Yeşilbalkan

10:30-11:00 Çay ve Kahve Arası

11:00-12:00 Panel 2: Acilde Sık Görülen Vakaların Yönetimi
  Oturum Başkanı: Dr. Yasemin Tokem

  Solunum Yolu Acilleri
  Dr. Aklime Dicle

  Toksik Aciller
  Uzm. Hem. Belkıs Şimşek

12:00-13:30 Öğle Yemeği

13:30-15:00 Panel 3: Acilde  Sık Görülen Vakaların Yönetimi
  Oturum Başkanı: Dr. Ümran Dal

  Multiple Travmalı Hastada Hemşirelik Yaklaşımı
  Dr. Gülten Sucu Dağ

  Göğüs Ve Batın Travmaları
  Hem. Günnaz Şahin

  Ortopedik Aciller
  Dr. Ümran Dal

15:00-15:30 Çay ve Kahve Arası

15:30-16:30 Panel 4: Mesleki Riskler ve Korunma
  Oturum Başkanı: Dr. Aklime Dicle

  Acil Hemşirelerinin Mesleki Riskleri Nelerdir?
  Öğr.Gör. Serpil Payas

  İğne Batma, Kan Sıçraması ve Yaralanmalardan Korunma 
  Hem. Meltem Dirlik

16:30-17:00 Kapanış
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YÜKSEK RİSKLİ PLAĞI TANIYABİLMEK: SKORLAMALAR (TIMI, GRACE, AHA)   
 
Dr. Cenker Eken 
 
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Antalya 
 
Akut koroner sendromlar acil tıp hekimleri için tanısal zorluğun yaşandığı, uygunsuz taburculuk durumunda hasta ve hekim 
açısından istenilmeyen sonuçların ortaya çıktığı klinik bir tablodur.  Acil serviste 24 saat EKG ve kardiyak enzim takibi yapılıp, 
normal efor testi sonrası taburcu edilen hastalarda dahi %2-5 oranında akut miyokart enfarktüsü atlanmaktadır. Klinik tablodaki 
bu zorluklar beraberinde bu hasta grubunda olasılık ve risk skorlama sistemlerinin oluşturulması ile sonuçlanmıştır. Bu skorlama 
sistemleri günümüzde daha çok risk üzerinde yoğunlaşmakta olup, amaç acil serviste olası akut koroner sendrom hastalarında 
istenmeyen sonuçların ekarte edilmesi ve taburcu edilebilecek uygun hasta grubunu tanıyabilmektir. Günümüzde TIMI risk 
skoru, HEART skoru ve Kuzey Amerika Göğüs Ağrısı Kuralları bunlara örnek olarak verilebilir. Bu sunum acil serviste 
kullanılabilecek risk skorlama sistemlerinin bir kritiği olup, konu hakkında dinleyicilere skorlama sistemlerinin olumlu ve olumsuz 
tarafları hakkında kanıta dayalı bilgiler sunulacaktır.  
  
  
  
 
 
YÜKSEK RİSKLİ PLAĞI TANIYABİLMEK: EKG, EKOKARDİYOGRAFİ 
 
Hakan Topaçoğlu 
 
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul 
 
Acil servise akut göğüs ağrısı ile başvurup, EKG bulguları ve kardiyak enzim düzeyleri ile  koroner iskeminin tanısı net 
belirlenemeyen hastalarda olası bir akut koroner riskini  belirlemek önemlidir.  Riskin varlığını belirlemekteki en önemli 
faktörlerden bir seri EKG değerlendirmeleri ile EKG değişikliklerin olup olmadığını belirlemektir (1). EKG de ST elavasonu veya 
depresyonu, T dalga değişiklikleri, nonspesifik ST değişiklikleri bu riskleri belirlenmesine yardımcı olsa da tamamen normal EKG 
bulgularının olması bu riski ortadan kaldırmamaktadır. 
Aynı şekilde acil servise göğüs ağrısı ile başvuran ve negatif EKG bulguları ile izlem kardiyak enzimleri normal olan hastalarda 
stres ekokardiyografi myokardiyal iskemiyi göstermede değerlidir (2,3). Stres ekokardiyografi egzersiz veya dobutamin 
uygulanması sonrası yapılan ekokardiyografi olup istatistiksel benzer sensitivite oranlarına sahiptir. Egzersiz sonrası yapılan 
ekokardiyografi ilaçla indüklenen ekokardiyografiye göre akut koroner olayı göstermede daha spesifik olup, daha yüksek PPV 
oranına sahiptir (3). Ayrıca daha öncesinde akut koroner iskemisi olmayan ve acil servise göğüs ağrısı ile başvurularında EKG 
bulgularında nonspesifik değişiklikler gözlenen ancak cTnI  değerleri yüksek bulunan (Tip 1 myokard infarktüsü tanısı 
konulamayacak düzeyde) hastalarda bölgesel kardiyak duvar hareketinin yokluğu ile akut koroner bir hadisenin tanınmasında 
ekokardiyografi değerli bulunmuştur(4). Özellikle EKG’lerinde ST segment veya T dalga değişikliği olan hastalarda 
ekokardiyografide bölgesel duvar hareket kaybı %51 olarak rapor edilirken, EKG bulgusu olmayan cTnI değerleri yüksek olan 
grupta %12 olarak belirtilmiştir. Yeni bölgesel duvar hareket kaybı olan hastalarda akut koroner sendrom daha fazla görülmüştür 
(4).  
Acil servise göğüs ağrısı şikayeti ile başvuran ve STEMI tanısı için gerekli kriterleri bulundurmayan hastaların acil servisteki 
izlemlerinde; EKG ve kardiyak enzim değerlerinde olabilecek değişikliklerini izlemek ve eğer mümkünse ekokardiyografi ile 
bölgesel duvar hareket kaybını değerlendirmek olası akut koroner olay riskini belirlenmesinde önemlidir.  
 
Kaynaklar: 
1. 2012 Writing Committee Members, Jneid H, Anderson JL, Wright RS, Adams CD, Bridges CR, et al. 2012 ACCF/AHA 
focused update of the guideline for the management of patients with unstable angina/Non-ST-elevation myocardial infarction 
(updating the 2007 guideline and replacing the 2011 focused update): a report of the American College of Cardiology 
Foundation/American Heart Association Task Force on practice guidelines. Circulation. 2012 Aug 14. 126 (7):875-910. 
2. Innocenti F, Lazzeretti D, Conti A, Zanobetti M, Vicidomini S, Pini R. Stress echocardiography in the ED: diagnostic 
performance in high-risk subgroups. Am J Emerg Med. 2013 Jul 1. 
3. Boggs W. Stress Echo Rules out Myocardial Ischemia in the ED. Medscape [serial online]. Available at 
http://www.medscape.com/viewarticle/808919. Accessed: August 12, 2013 
4. Melinda B. Davis, Asher Shafton, Aken Desai, David Childers, David S. Bach. Reliable Exclusion of Acute Coronary 
Syndrome Among Hospitalized Patients With Elevated Troponin. Clin. Cardiol. 37, 7, 395–401 (2014)  
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YÜKSEK RİSKLİ PLAĞI TANIYABİLME: FABP, TROPONİN, IMA 
 
Çiğdem Özpolat 
 
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, İstanbul 
 
Yılda yaklaşık 15-20 milyon hasta göğüs ağrısı veya akut koroner sendrom(AKS) düşündürebilecek şikayetler ile acil servislere 
başvurmaktadır. AKS hastalarında erken müdahale, mortaliteyi azalttığından bu hastalara erken tanı koyabilmek önemlidir. 
Erken dışlayabilmekse gereksiz tanısal testleri ve yatak kullanımını engelleyebileceğinden faydalıdır. 
 NSTE-AKS şüphesi olan hastaların değerlendirilmesinde miyokart nekrozunu gösteren kardiyak troponinler (I veya T) 
kullanılmaktadır. Fakat bu biyobelirteçler, iskemi semptomları başlangıcındaki ilk saatlerde (<6 saat) yükselmediğinden erken 
tanı için yeni belirteçler aranmaktadır1. 
Kalp Tipi Yağ Asidi Bağlayıcı Protein (FaBP), miyokart hasarından sonra 1.5 saat içinde kanda yükselmeye başlar, 6-8 saatte 
pik yapar, 24-36 saatte tamamen kaybolur1,2. Ama en yüksek prediktif değerleri semptom başlangıcının ilk 6 saati içinde 
başvuran hastalarda saptanmış olup, negatif prediktif değer (NPV) ve pozitif prediktif değer (PPV) aralıkları çok değişkendir. 
İskemi Modifiye Albumin (IMA), iskemi sonrası dakikalar içinde kanda tespit edilebilir, düzeyi 6-12 saate kadar yükselir ve daha 
sonrasında normale döner. Araştırmalar IMA’nın iskemi için duyarlı olduğunu, ancak çok spesifik olmadığını göstermiştir. 
Metaanaliz sonucunda EKG, kardiyak Tn ve ilk 3 saat içinde bakılan IMA’nın NPV’si %97 olarak saptansa da PPV’si düşüktür3. 
Bu da testin doğrulama için kullanılmasında soru işaretleri doğurmaktadır. Ayrıca testin kardiyak olmayan iskemik olaylardaki 
kullanımı ile ilgili çalışma sayısı sınırlıdır4. 
Yüksek duyarlı troponin (hcTn) risk altındaki hastaları daha iyi tanımlamakta, hızlı prognoz öngörüsünü sağlayarak ayırıcı tanıda 
iskeminin hızla dışlanmasına olanak tanımaktadır5. Miyokart iskemisi gelişen hastalarda kardiyak troponin seviyesi hızla yükselir 
(hcTn kullanılıyorsa 1 saat içerisinde tespit edilebilir). Çalışmalar, özellikle erken dönemde başvuran hastalarda hcTn 
ölçümünün üstünlüğünü göstermiştir5. Hasta kabulde tek bir testin miyokart enfarktüsü için NPV % 95’den yüksek olup, sadece 
çok erken dönemdeki hasta gözden kaçabilmektedir. Hasta başvurusundan sonraki 3 saat içinde yapılan ikinci bir testle 
miyokart enfarktüsü için testin duyarlılığı % 100’e ulaşmaktadır5.  
AKS şüphesi olan hastaların erken tanı aşamasında çoklu belirteçlerin beraber kullanımı, MI tanısını arttırmaktadır ve 
gelecekteki çalışmalar bu hipotezi doğrulamaya yönelik olacaktır.  

Kaynaklar: 
1. Mueller C.Biomarkers and acute coronary syndromes: an update. Eur Heart J. 2014 Mar;35(9):552-6. doi: 

10.1093/eurheartj/eht530. Epub 2013 Dec 18. Review. 
2. Zeren G, Erer HB, Kırış T, Sahin O, Aksu H, Köprülü D, Güvenç TS, Erdoğan G, Sayar N, Günaydın ZY, Eren M. 

Relation of heart-type fatty acid-binding protein with the degree and extent of atherosclerosis in patients with non-ST 
elevation acute coronary syndrome. Turk Kardiyol Dern Ars. 2013 Oct;41(7):610-6. doi: 10.5543/tkda.2013.26974 

3. Peacock F1, Morris DL, Anwaruddin S, Christenson RH, Collinson PO, Goodacre SW, Januzzi JL, Jesse RL, Kaski 
JC, Kontos MC, Lefevre G, Mutrie D, Sinha MK, Uettwiller-Geiger D, Pollack CV. Meta-analysis of ischemia-modified 
albumin to rule out acute coronary syndromes in the emergency department. Am Heart J. 2006 Aug;152(2):253-62. 

4. Collinson PO, Gaze DC. Ischaemia-modified albumin: clinical utility and pitfalls in measurement. J Clin Pathol. 2008 
Sep;61(9):1025-8. doi: 10.1136/jcp.2007.053363 

5. Authors/Task Force Members, Roffi M, Patrono C, Collet JP, Mueller C, Valgimigli M, Andreotti F, Bax JJ, Borger MA, 
Brotons C, Chew DP, Gencer B, Hasenfuss G, Kjeldsen K, Lancellotti P, Landmesser U, Mehilli J, Mukherjee D, 
Storey RF, Windecker S. 2015 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients 
presenting without persistent ST-segment elevation: Task Force for the Management of Acute Coronary Syndromes 
in Patients Presenting without Persistent ST-Segment Elevation of the European Society of Cardiology (ESC). Eur 
Heart J. 2015 Aug 29. pii: ehv320. [Epub ahead of print] 
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HASAR KONTROL RESÜSİTASYONU VE ACİL SERVİS 
 
Cuma Yıldırım 
 
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Gaziantep 
 
Son on yılda, masif transfüzyon pratiği (MT) basit bir tanımdan daha fazla genişletilerek hemorajik şokun daha geniş bir yönetim 
stratejisini tanımlamak üzere hasar kontrol resüsitasyonu haline geldi.  
Resüsitasyon sırasında kanama kontrolünü sağlamak multidisipliner bir yaklaşımdır. Hastane öncesi ölçülen vital bulgular 
sıklıkla hastaneye varıştan önceki değerleri gösterir. Dört ana vital bulgu bizim için önemlidir. Kalp atımı (Nabız), Sistolik kan 
basıncı, Solunum sayısı, Glasgow Koma Skoru.  
Travma hastalarında koagülopatinin birden fazla nedeni olabilir. Resüsitasyon sırasında her zaman bu neden bulunamaya da 
bilir. Asidoz ve hipotermi ile ilişkili koagülopati "Travma Öldürücü Triadı“ olarak isimlendirilir. 
Massif transfüzyon 
Sabit oran protokolleri; Plazma, Platelet ve RBC infüzyonunda en iyi oran 1:1:3 ile 1: 1: 1, (plazma: trombosit: eritrosit) 
oranlarında önerilir.  
Hasar Kontrol resüsitasyonu ile ilişkili komplikasyonlar 
Asidoz: Laktik asidoz (pH ≤ 7.20) kalp kasılmasını azaltır, disritmileri provake eder. Kardiyojenik şok ve hipovolemik şoku 
kolaylaştırır. Diğer etkileri; trombosit aktivasyonunu azaltır. Pıhtılaşma faktörü aktivitesi ve fibrinojen  aktivitesini bozar.  
Hipotermi: Vücut ısısının azalması hemorajik şoktaki hastada mortaliteyi artırır. Koagülasyon faktörlerinin enzimatik yolu 
hipotermiden olumsuz etkilenir. Vücut ısısındaki her 1 derece azalma koagülasyon faktörlerinin aktivasyonunu % 10-15 azaltır.  
Bu hastalarda dışardan yeniden ısıtma yöntemleri ısı kaybını önlemek için yardımcı olabilir, ancak hastaya hemen hemen hiç ısı 
transferi yapılmamalıdır. Oda ısısında sıvı ya da kan ürünlerinin kullanılması hipotermiyi daha da kötüleştirebilir. Hipotermi 
koruyan ya da oda sıcaklık sıvıları veya soğuk kan bileşenlerinin infüzyon kötü yapılır.  
Akut akciğer hasarı: Erken dönemde kanamaya bağlı koagülopatilerin tedavisinde geç dönemde hastanede multiorgan 
yetmezliğine ölümler olabilir. Transfüzyona bağlı akut akciğer hasarı bir ya da daha fazla kan ya da kan ürünlerinin 
transfüzyonundan 6 saat sonra gelişir. 
Iskemi-Reperfüzyon Hasarı: Hipoperfüzyon durumunda normal kan akımının hızlı restorasyonu reperfüzyon hasarı olarak 
adlandırılan yeni bir patolojik durum olarak karşımıza çıkabilir. Reperfüzyon hasarının patogenezi bölgesel ve sistemik 
otoenflamatuar reraksiyonların aktivasyonu; koagülasyon/fibrinoliz sisteminin nonspesifik aktivasyonu; endojen 
antikoagülanların azalması ve enflamatuar sistemin inhibisyonunu kapsar. 
 
 
Kaynaklar: 

1. Ball CG, Damage control resuscitation: history, theory and technique. Can J Surg. 2014 Feb;57(1):55-60.  
2. Kaafarani HM1, Velmahos GC2.Damage Control Resuscitation In Trauma. Scand J Surg. 2014 Apr 28;103(2):81-88. 

[Epub ahead of print]  
3. Pohlman TH1, Walsh M2, Aversa J2, Hutchison EM3, Olsen KP4, Lawrence Reed R5. Damage control resuscitation. 

Blood Rev. 2015 Jul;29(4):251-62. doi: 10.1016/j.blre.2014.12.006. Epub 2015 Jan 17. 
4. Fisher AD1, Miles EA1, Cap AP2, Strandenes G3, Kane SF4. Tactical Damage Control Resuscitation. Mil Med. 2015 

Aug;180(8):869-75. doi: 10.7205/MILMED-D-14-00721. 
5. Smith JE1, Rickard A2, Wise D2. Traumatic cardiac arrest. J R Soc Med. 2015 Jan;108(1):11-6. doi: 

10.1177/0141076814560837. 
 
 



11. TÜRKİYE ACİL TIP KONGRESİ 
 
26 – 29 Ekim 2015, Acapulco Otel, KKTC 

 
	  

23	  

TATKON 2015 

TRAVMALI HASTA MONİTÖRİZASYONU 
 
Enver Özçete 
 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi,  Acil Tıp Anabilim Dalı, İzmir 
 
 ‘Monitör’ kelimesi Latince ‘uyarı’ anlamına gelen ‘monere’ kelimesinden türetilmiştir. Monitörizasyon’:Hastanın önemli 
değişkenlerini belli aralıklarla tekrarlayarak/devamlı şekilde duyularımız/elektronik aygıtlar aracılığıyla ölçme işlemine denir. 
Bütün teknolojilerin arasında en önemli monitör doktorun kendi klinik gözlemidir.  En mükemmel monitör bile klinik gözlemin 
yerini tutamaz. Travma hastasında mortalite hemorajik şok gelişmesi ve doku hipoksisiyle ilgilidir. Travmanın ilk saatleri ve ilk 
gününde, hastada doku hipksisi ve hemorajik şokun önlenmesi acil hekiminin görevidir. Geleneksel vital parametreler Kan 
basıncı, nabız, solunum sayısı, vücut ısısı ve kan oksijen saturasyonu ilk başvuruda kaydedilmelidir. Bu parametrelerin hastanın 
vücut yapısına, kullandığı ilaçlara ve travmaya metabolik – hormonal yanıta göre değişebildiği unutulmamalıdır. Doku hipoksisini 
engellemek amacıyla kardiyak out put belli düzeyde tutulmalıdır. Kardiyak out put belirlemede en güvenli yol santral venöz 
basıncın belirlenmesidir. Acil serviste invaziv monitörizasyonun kısıtlılıkları olsa da santral venöz basıncın tespit ve takibi 
özellikle yaşlı hastalarda önemlidir. Travmalı hasta mortalitesinde hipovolemi-hipotermi-asidoz belirleyicidir. Ayrıca saatlik idrar 
çıkışı takibi ve Kan glukoz düzeyinin belirli sınırlarda tutulması hasta takibi ve mortalitesi üzerine etkilidir. Bu parametrelerin 
düzenli olarak takip edilmesi ve belirli aralıklarda tutulması hasta mortalitesini azaltmaktadır. Doku hipoksisinin ve 
perfüzyonunun erken dönemde değerlendirilmesinde kan Laktat  düzeyi yol gösterecidir. Yapılan birçok çalışmada başvuru 
anında laktat düzeyinin mortalite ile ilişkisi belirtilmiştir. Ayrıca laktat düzeyinin takibinin ve klerensinin tedaviyi belirlemede ve 
mortalite ile ilişkisi gösterilmiştir. Abdomimal veya ekstremite Kompartman sendromu şüphesi olan hastalarda kompartman 
basıncının takibi önemlidir. Gelecekte hasta takibinde biyomoleküllerin kullanılabileceği belirtilmektedir. Bu konuda hayvan 
deneyleri yapılmış olup herhangi bir klinik çalışma yoktur. 
 
Kaynaklar 

1. Christian N. Kotanen & Anthony Guiseppi-Elie  Monitoring systems and quantitative measurement of biomolecules for 
the management of Trauma. Microdevices (2013) 15:561–577. 

2. Odom SR, Howell MD, Silva GS, Nielsen VM, Gupta A, Shapiro NI, Talmor D. Lactate clearance as a predictor of 
mortality in trauma patients. J Trauma Acute Care Surg. 2013 Apr;74(4):999-1004. 

3. http:// www.uptodate.com. Overview of inpatient management in the adult trauma patient. 
 
 

TEHLİKELİ ISIRIKLAR 

Ayça Açıkalın Akpınar 

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Adana 

Türkiye’de tropikal iklim özelliklerinden dolayı yılan ısırmaları ve akrep sokmaları sağlıklı çocuk ve erişkinlerde önemli bir 
mortalite ve morbidite nedenidir. Bu nedenle 2009 yılında dünya sağlık örgütünün tropikal hastalıklar listesine eklenmiştir. Yılan 
ve akrep sokmalarının tanı ve tedavisinde, bölgesel yılan, akrep türlerinin etkisinin bilinmesi oldukça önemlidir. Ülkemizde 
Viperedia türü yılanlar ve yaklaşık 13 tür akrep bulunmaktadır.  Viperedia türü yılanlar ciddi lokal doku toksisitesine, yaygın 
damar içi pıhtılaşma gibi sistemik zehirlenme tablolarına neden olur. Zehirli akreplerde ise korkulan tablo miyokard toksisitesinin 
eşlik ettiği katekolamin fırtınasıdır. Bu sunumuzda bölgemizdeki yılan ve akrep türlerinin yarattığı toxidrom nedir, ilk yardımı, 
tanısı, tedavisi nasıl olmalıdır, bu konuda güncel literatür desteği ile anlatılacaktır. 

Kaynaklar 

1. Açıkalın A, Gökel Y, Kuvandık G, Duru M, Köseoğlu Z, Satar S. The efficacy of low-dose antivenom therapy on 
morbidity and mortality in snakebite cases. Am J Emerg Med, 26(4):402-7 (2008) 

2. Hifumi T, Sakai A, Kondo Y, Yamamoto A, Morine N, Ato M, Shibayama K, Umezawa K, Kiriu N, Kato H, Koido Y, Inoue 
J, Kawakita K, Kuroda Y. Venomous snake bites: clinical diagnosis and treatment. J Intensive Care. 2015 Apr 1;3(1):16. 
doi: 10.1186/s40560-015-0081-8. eCollection 2015. Review 

3. Das RR, Sankar J, Dev N. High-dose versus low-dose antivenom in the treatment of poisonous snake bites: A 
systematic review. Indian J Crit Care Med. 2015 Jun;19(6):340-9.  
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MÜLTECİ OLAYLARI VE ACİL SERVİS 
 
Hasan Büyükaslan 
 
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Şanlıurfa 

 
Yerleşmek maksadıyla olmayıp, bir zaruret nedeniyle ve geçici olarak oturmak üzere bir ülkeye sığınan kişilere mülteci denir. 
Dünya çapında göçmen sayısı 2000 yılında 150 milyon iken 2010 yılında 214 milyona ulaşmıştır ve bu sayının 2050 yılında 405 
milyona çıkacağı tahmin edilmektedir. (1). 
Ülkemiz coğrafi ve stratejik konumu sebebiyle göç hareketlerinin nihai durağı olmuştur. Ülkemizde Suriye’deki iç savaş 
yüzünden göç eden 1 milyon 905 bin 984 kayıtlı mülteci yaşamaktadır (2). 
Acil Servis: Acil servisler hastanelerin hayati rol oynayan sistemleridir. Çeşitli çalışmalar göçmenlerin birinci basamak sağlık 
hizmetleri için acil servise kullanma eğiliminde olduğunu göstermiştir. Bu yöntem zaten kalabalık olan acillerin üzerine ek bir yük 
getirebilir ve hasta memnuniyetini düzeyinin düşük olmasına yol açabilir.  
Bu memnuniyetsizliğe yol açan bir çok sebep bulunmaktadır: 
Acil servis üzerinde kalabalık baskısı: Acil servislerde kalabalık dünya çapında ciddi sorun haline gelmiştir. Göçmenlerin 
birinci basamak sağlık hizmetleri için olarak acil servise kullanma eğiliminde olduğunu görülmüştür (3,4).  
Acil servis kullanma alışkanlıkları:  Mülteciler ayrımcılık korkusu, kötü eğitim ve yerel sağlık sistemi hakkında bilgi eksikliği 
gibi nedenlerle sağlık hizmetlerini uygun şekilde kullanamayabilirler (5). Bu sebeple göçmenler birinci basamakta tedavi 
edilebilen ve acil olmayan durumlar için acil servisi kullanabilir (3,4) . 
Acil servislerin uygunsuz kullanımı: Göçmenler kendi koşulları nedeniyle acil dışındaki çeşitli nedenlerle de acil servislerde 
tedavi ararlar (3,6). Gelişmiş ülkelerde acil servislerin çoğunun ücretsiz olması, randevuya gerek kalmadan herhangi bir 
zamanda ulaşılabilmesi ve dil problemleri, kültürel ve yasal engelleri en aza indirerek erişimin kolay olması uygunsuz kullanımın 
sebepleridir. (7).  
Acil serviste kalış süresinin uzunluğu (LOS): LOS aşırı kalabalığa, azalmış hasta memnuniyetine, kötü klinik sonuçlara 
neden olabilir. (8,9)  
Acil serviste hasta memnuniyeti: Dil problemi sağlığa erişimde bir bariyer olarak görülmesine rağmen hasta memnuniyeti ile 
ilgili çok az çalışma mevcuttur. Amerika’da dil bariyerinin hispanik kökenli çocuk hastalar arasında memnuniyeti belirlemede 
önemli bir değişken olduğu gösterilmiştir (10). 
 
Kaynaklar 
1. Koser K, Laczko F, Migration IOf. World Migration Report 2010: The Future of Migration: Building Capacities for Change: 
International Organization for Migration; 2010. 
2. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü  www.goc.gov.tr.  
3 Norredam M, Mygind A, Nielsen AS, Bagger J, Krasnik A. Motivation and relevance of emergency room visits among 
immigrants and patients of Danish origin. Eur J Public Health 2007; 17: 497.  
4. Norredam M, Krasnik A, Sorensen TM, Keiding N, Michaelsen JJ, Nielsen AS. Emergency room utilization in Copenhagen: a 
comparison of immigrant groups and Danish-born residents. Scand J Public Health 2004; 32: 53–59. 
5. Davidson N, Skull S, Burgner D, Kelly P, Raman S, Silove D, et al. An issue of access: delivering equitable health care for 
newly arrived refugee children in Australia. J Paediatr Child Health 2004; 40: 569–575. 
6. Carret M, Fassa A, Kawachi I. Demand for emergency health service: factors associated with inappropriate use. BMC Health 
Serv Res 2007; 7: 131. 
7. Cots F, Castells X, García O, Riu M, Felipe A, Vall O. Impact of immigration on the cost of emergency visits in Barcelona 
(Spain). BMC Health Serv Res 2007; 7: 9. 
8. Forster AJ, Stiell I, Wells G, Lee AJ, Van Walraven C. The effect of hospital occupancy on emergency department length of 
stay and patient disposition. Acad Emerg Med 2003; 10:127–133. 
9. Herring A, Wilper A, Himmelstein DU, Woolhandler S, Espinola JA, Brown DFM, et al. Increasing length of stay among adult 
visits to US Emergency departments, 2001–2005. Acad Emerg Med 2009; 16: 609–616. 
10. Kirkman-Liff B, Mondragón D. Language of interview: relevance for research of southwest Hispanics. Am J Public Health 
1991; 81: 1399–1404. 
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VIDEOLARİNGOSKOPİK CİHAZLAR 

Erdem Çevik 

Van Askeri Hastane, Acil Tıp Kliniği, Van 

Solunumun durduğu veya yetersiz olduğu acil durumlarda hastaların havayolu açıklığının sağlanması önemlidir. Alanda veya 
acil servislerde entübasyonda başarısızlıklar yaşanmaktadır. Entübasyon başarısını artırmaya yönelik birçok yöntem geliştirilmiş 
olmakla birlikte son yıllarda kullanıma giren videolarengoskoplar (VL) tüm bu yöntemlere göre sağladıkları avantajlar ile ön plana 
çıkmışlardır. Videolarengoskopi (VL) anestezi pratiğinde zor entübasyon olgularında, entübasyonun zor olacağı öngörülen 
durumlarda ve direkt laringoskopinin başarısız olduğu durumlarda önerilmektedir. Amerikan Anestezi Cemiyetinin (ASA) 2013 
yılı Şubat ayında yayınladığı zor havayolu yönetimi pratik rehberinde; VL’nin zor hava yolu tahmin edilen olgularda daha iyi bir 
glottik görüntü sağladığı ve endotrakeal entübasyonun ilk seferde başarı sansını artırdığını belirtmişlerdir. Dünyada kullanılan 
bazı videolaringoskoplar bulunmaktadır. Bunlar C-MAC (Storz) Glidescope (Verathon), McGrath (Aircraft Medical), Pentax AVS 
(Pentax) King Vision (King Systems) Airtraq (Prodol Meditec)’dır. C-Mac VL, entegre bir kameraya sahip standart Macintosh tipi 
bir laringoskop şeklinde tasarlanmış bir üründür.  

 
 
ACİL KRİKOTİROİDOTOMİ 
 
Barış Murat Ayvacı 
 
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İstanbul 
 
Acil havayolu yönetim algoritmalarında tüm non invazif yöntemler denendikten sonra gerek hasta için zaman kazandırmak 
gerekse kalıcı havayolu oluşturuluncaya kadar hasta için ventilasyonu sağlamak için kullanılan iğne krikotirotomi, cerrahi 
krikotirotomi ve trakeostomi gibi cerrahi havayolu yöntemlerinden biridir. Miladı mısır tabletlerine kadar uzanan ve popülerliği 
1976’lı yıllarla artan bu yöntem acil servislerde çalışan tüm hekimler için çoğunlukla öğrenilmesi zor ve uygulanması için cesaret 
gerektirici olmuştur. 
Diğer isimleri krikotirotomi ,mini trakeostomi, yüksek trakeostomi olan ve günümüzde  gerek acil gerek acil olmayan cerrahi 
havayolu için Seldinger (iğne içinden klavuz tel) yöntemi ile kullanılan bu yöntem uygulanma kararı alındığında kesin 
kontrendikasyonlar içermemektedir. İstisnai olarak bu yönetmele ilgili 10 yaş altı çocuklar ve yeni doğanlarda iğne krikotirotomi 
uygulanması önerilmektedir. Krikotirotomi prosedürü sadece obstruksiyon durumunda obstruktif alan by pass edilebiliyorsa 
uygulanmalı, distal trakeada obstruksiyon olması durumunda anlamını yitirmektedir. 
Krikotiroid membran troid ve krikoid kartilaj arasında genişliği 9-19 mm  ve uzunluğu 8-19 mm olacak şekilde uzanan üst 
1/3’ünden tirod arter dallarının geçtiği orta hattında geniş kalibrasyonlu venlerin uzandığı bir yapıya sahiptir.  
Acil krikotirotomi hekimin krikotiroid membran ve komşu yapıların anatomisine hakim olması kurumunun sağladığı teknik 
ekipmanın özellik ve niteliklerine aşina olması hasta uygunluğunu değerlendirebilmesi ve erken ve geç dönem komplikasyonları 
yönetebilmesi ile başarılı sonuçlanmaktadır. 
 
Kaynaklar: 
1)Joan E Spiegel, Vipul Shah.Surgical Management of the Failed Airway:A Guide to Percutaneous Cricothyrotomy. 
2)Advanced Trauma Life Support Ninth Edition. Student Course Manual  
3)UpToDate : Emergent surgical cricothyrotomy (cricothyroidotomy) 
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İNMEDE GÖRÜNTÜLEME: BT, DİFÜZYON VE PERFÜZYON MRG 
 
Umut Ocak 
 
Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Yozgat 
 
İnme (serebrovasküler hastalık), dünyada en sık 2. ölüm nedenidir. İnmelerin %70-85’ i tıkayıcı karakterdedir. Görüntülemede 
amaç; hemorajiyi ekarte etmek, beyin hasarının derecesini belirlemek ve iskemik defisitten sorumlu vasküler lezyonu 
tanımlamaktır. Penumbra yani non-fonksiyonel ancak kurtarılabilir beyin dokusunun saptanması da tedaviyi yönlendirecektir. 
İnmeden şüphelenilen her hastada özellikle kanamayı ekarte etmek amacı ile kontrastsız beyin tomografisi (BT) erken dönemde 
önerilmektedir. Yaygın kullanım alanı ve hızlı sonuç vermesi tomografinin en önemli üstünlüğüdür. Özellikle enfarktın erken 
bulgularının tanınması hızlı tedaviye olanak sağlar. BT anjio ve perfüzyon gibi kontrastlı görüntülemeler ile majör damar 
oklüzyonu ve beyin dokusunun perfüzyon durumu saptanabilmektedir. Manyetik rezonansın özellikle gradient eko sekansı, 
kanama için en az BT kadar duyarlıdır. Manyetik rezonans görüntülemenin (MRG) de inme tanısında pratik ve güvenilir olduğu; 
tedavide gecikme ve bunun sonucunda kötü son duruma yol açmadığı klinik çalışmalarda gösterilmiştir. Özellikle ADC 
haritalama ile birlikte difüzyon ağırlıklı görüntüleme (DAG), inme tanısında en yaygın kullanılan ve en güvenilir yöntemdir. 
Nadiren, akut iskemik defisitli bazı hastalarda DAG normal olabilir. Takip MRG ve BT, bu enfarktı gösterebilir. Bu hastaların bir 
kısmında, DAG normal iken perfüzyon MRG ile iskemi gösterilebilir. MRG’ de difüzyon/perfüzyon uyumsuzluğu özellikle 
penumbranın saptanmasında kullanılır. MR anjio (MRA); vasküler stenoz ve oklüzyonu gösterebileceği gibi karotid/vertebral 
arter diseksiyonu, fibromüsküler displazi ve venöz tromboz gibi inmenin daha nadir nedenlerini de ortaya koyabilir. DAG ile MRA 
kombinasyonu, ilk 24 saatte iskemik inmede erken kesin tanıyı arttırır. 
 
Kaynaklar: 
1- Dubey P, Pandey S, Moonis G. Acute stroke imaging: recent updates. Stroke Res Treat. 2013; 2013:767212.  
2- Casaubon LK, Boulanger JM, Blacquiere D, et al. Canadian Stroke Best Practice Recommendations: Hyperacute Stroke 

Care Guidelines, Update 2015. Int J Stroke. 2015; 10(6):924-940. 
3- Gottlieb M, Hunter B. Update: Is Endovascular Therapy Effective in the Treatment of Acute Ischemic Stroke? Ann Emerg 

Med. 2015; S0196-0644(15)01107-5.  
4- Lev MH. Perfusion imaging of acute stroke: its role in current and future clinical practice. Radiology. 2013; 266(1):22-27. 
5- Liebeskind DS, Albers GW, Crawford K, et al. Imaging in StrokeNet: Realizing the Potential of Big Data. Stroke. 2015; 

46(7):2000-6. 
 

PEDİATRİK ULTRASON 

Funda K. Akarca 
 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, İzmir 
 
Acil servislerde yatakbaşı ultrason son 20 yıldır acil tıp hekimlerinin yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Erişkin acil servislerde, 
ultrason rutin olarak kullanılırken son zamanlarda yatakbaşı ultrason uygulamaları pediatrik acil hekimleri tarafından da 
benimsendi. Özellikle iyonize radyasyon içermemesi çocuk yaş grubunda konuyu değerli bir hale getirdi. Aslında genel kural 
ultrasonda da değişmemektedir. Çocuklar küçük erişkinler değildir. Ayrı bir fizyolojilerinin ve buna bağlı farklı bir patolojilerinin 
olması ultrason kullanımında da karşımıza çıkmaktadır. Çocukluk çağının hastalıklarının farklılıklarıyla beraber çocuğun 
ekojenitesinin da farklılığı ultrason kullanımında unutulmaması gerekir. Yatakbaşı ultrason kullanımı erişkin acil tıp hekimlerinde 
e-FAST le başlamışsa çocuklarda da bu kullanım denenmiş ancak yukarıda bahsettiğimiz nedenlerden dolayı erişkin hastalar 
kadar başarı sağlayamadığı iddia edilmektedir. Yatakbaşı ultrason kullanımında çocukluk çağına özel acil hastalıklardan 
volvulus, pilor stenozu, intussepsiyon,  apandisit gibi abdominal patolojiler önemli bir yer tutmaktadır. Acil servislerin önemli 
işlevlerinden biri girişimsel işlemlerdir. Pediatrik hastalarda hem santral hem periferik damaryolu uygulamalarında yapılan 
çalışmalarda ultrason net üstünlüğünü göstermiştir.Bu sunumda pediatrik acil tıpta acil ultrason ile ilgili güncel literatürü gözden 
geçirmek, hem de çeşitli uygulama alanlarından örnekler vermek amaçlanmıştır. 

Kaynaklar: 
1. AAP, Committee on Pediatric Emergency Medicine; SAEM, Academy of Emergency Ultrasound; ACEPS, Pediatric 

Emergency Medicine Committee; WORLD INTERACTIVE NETWORK FOCUSED ON CRITICAL ULTRASOUND; 
AAP Committee on Pediatric Emergency Medicine. Point-of-Care Ultrasonography by Pediatric Emergency Medicine 
Physicians. Pediatrics. 2015 Apr;135(4):e1097-e1104.  

2. Park DB, Presley BC, Cook T, Hayden GE. Point-of-Care Ultrasound for Pediatric Shock. Pediatr Emerg Care. 2015 
Aug;31(8):591-8.  

3. Ben-Ishay O, Daoud M, Peled Z, et all. Focused abdominal sonography for trauma in the clinical evaluation of children 
with blunt abdominal trauma.  World J Emerg Surg. 2015 Jul 1;10:27. doi: 10.1186/s13017-015-0021-x. eCollection 
2015  

4. Thapa M, Vo JN, Shiels WE 2nd. Ultrasound-guided musculoskeletal procedures in children. Pediatr Radiol. 2013;43 
Suppl 1:S55–60. 

5. Levy JA1, Noble VE. Bedside ultrasound in pediatric emergency medicine. Pediatrics. 2008 May;121(5):e1404-12. 
doi: 10.1542/peds.2007-1816. 
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PEDİATRİK KPR. FARK YARAT!! 
 
Oğuz Eroğlu 
 
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Kırıkkale   
    
Çocuklara ait Kardiopulmoner resüsitasyon(KPR) klavuzu ilk kez 1980’lerin ortalarında yayınlanmıştır ve o günden beri düzenli 
aralıklarla modifiye edilmektedir. Son on yılda hastane içi kardiak arrestlerde hayatta kalma oranı %9’dan 27’ye yükselmişken, 
hastane dışı kardiak arrestlerde ise istenilen ilerleme sağlanamamış ve bu oran %6’da kalmıştır.  
Çalışmalar göstermektedir ki, başarılı KPR ile elde edilecek iyi nörolojik sonuçlar ancak hayat kurtarma zincirinin hızlı ve doğru 
şekilde uygulanması ile gerçekleşebilir. Bu sonuçlardaki başarı kardiak arrest epidemiyolojisinin doğru şekilde anlaşılması, 
çocuklara uygulanana KPR mekaniğinin iyi bilinmesi, kardiopulmoner arreste hızlı ve organize bir cevap verilmesi ve 
postresüstatif pediatrik yoğun bakım uygulamalarının yeterli bir şekilde uygulanması ile sağlanabilir. Direk göğüs 
kompresyonunun sıklığı ve derinliği, ventilasyon ihtiyacının giderilmesi, havayolunun sağlanması, kurtarıcılardan oluşan ekibin 
vereceği hızlı ve organize cevap ve erken defibrilasyon başarılı KPR’nun önemli noktalarıdır. KPR ile ilgili yapılan ilk çalışmalar 
ve elde edilen veriler erişkinlerde olmasına rağmen çocuklardaki sonuçlar benzer değildir. Literatürdeki güvenilir yayınlar, 
hayvan ve insan çalışmalarına dayanarak AHA 2010 yılında KPR’nun başlangıç aşamasını değiştirmiş ve ABC olarak bildiğimiz 
“Airway, Breathe ,Circulation” sıralamasını, önce göğüs kompresyonu olacak şekilde CAB olarak yenilemiştir. Ancak KPR 
sıralamasında yapılan bu yenileme pediatrik hasta grubu için yeterli değildir. Kardiopulmoner arrest etiyolojisine bakıldığında 
erişkinde kardiak sebepler ön planda iken çocukta ise havayolu ile ilgili problemler ön plandadır ve sonuçta asfiktik kardiak 
arrest gelişir. Başarılı KPR için efektif göğüs kompresyonu, erken defibrilasyon uygulaması yapmanın önemi hem erişkin hem 
de çocuk hastalarda çok büyüktür. Ancak söz konusu pediatrik hasta grubu olunca buna mutlaka etkin ventilasyon eklenmelidir, 
aksi halde pediatrik hastalardaki asfiktik arrestin düzeltilmesi düşünülemez.          
Başarılı resüsitasyon sonrası spontan dolaşımı geri dönen hastalarda “Terapötik hipotermi ve ECMO” uygulamaları yapılabilir. 
Bu uygulamalar nörolojik sekel oluşumu ve hastaneden taburculuk oranlarını etkilemektedir. Sonuç olarak erişkin ve pediatrik 
olgularda KPR’da fark yaratmak ancak bilgiyi doğru kullanmak, hızlı ve işbirliği içinde çalışmakla sağlanabilir.  
Kaynaklar: 
1.Atkins DL. Current Pediatric Reviews,2013.9:2;99.  
2.Kardiopulmoner Resüsitasyon AHA 2010 klavuzu.432-545 
 
 
 
ÇOCUKTA APANDİSİT TANISI VE SKORLAMALAR 
 
Mehmet Yiğit 
 
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, İstanbul 
 
Apandisit çocuk yaş grubunda akut karın ağrısının en sık nedenlerinden birisidir. Çocuklarda apandisit daha az sıklıkla 
görülmektedir ve birçok durumda dikkatli bir öykü, fizik muayene ve basit başucu testleri ile apandisit tanısını koymak 
mümkündür.Acil servislere karın ağrısıyla başvuru sırasında; çocukların rahatsız ve endişeli olmasına, kliniğin non-spesifik 
olması da eklenince apandisit tanısı koymak özellikle zor olabilir. Başarılı bir erken tanı; oluşabilecek komplikasyonlar 
açısından( gangren veya perforasyon v.b.) önemlidir. Karın ağrısı olan çocukların acil serviste erken tanısı için bazı diyagnostik 
görüntüleme yöntemleri kullanılmaktadır: Ultrasonografi ve Bilgisayarlı Tomografi en önemlileridir. Her ikisinin de kullanımında 
önemli sınırlamalar mevcuttur. Ultrasonografi için doğruluğunun operatöre bağlı olması, ağrı ve obezite varlığı, negatif sonuç 
güven eksikliği; Bilgisayarlı Tomografi içinse iyonize radyasyon maruziyetidir. Ayrıca her ikisi içinde acil serviste bekleme 
sürelerinin olması ve mali kısıtlamalar önemli bir sorundur.Bu yüzden apandisit tanısı daha temkinli ve seçici bir yaklaşım 
gerektirmektedir.Tanısal doğruluğu geliştirmek ve klinik yönetim kararlarına yardımcı olmak açısından skorlamalar gündeme 
gelmiştir. Bu skorlamalar acil servislerde çocuklarda 'erken tanı apandisit' yada 'apandisit temelinde' bir pediatrik apandisit skoru 
oluşturarak; zaman ve kaynak kullanımını önlemek, maliyeti azaltmak ve riskleri daha iyi değerlendirmek için klinisyenlerin 
kullanımına sunulmuştur. Literatürde birçok skorlama bulunmaktadır. En çok kullanılan skorlamalar ise Alvarado ve Pediatrik 
Apandisit Skorudur. 
Genel olarak çocukluk çağı apandisit tanısı için titizlikle geliştirilmiş bu skorlamalar klinisyen için direkt eve taburculukta,  şüpheli 
bulgular nedeniyle diyagnostik görüntülemede, azaltılmış radyasyon maruziyetinde, azaltılmış negatif apendektomi oranlarında 
ve direkt ameliyata alma konusunda yardımcı görünmektedir. Her ne kadar bu skorlamalar klinisyene yardımcı olsa da özgüllük 
ve duyarlılık açısından istenilen düzeyde olmadığından ileri kohort çalışmalara ihtiyaç vardır. 
Kaynaklar: 
1) Graham Thompson. Clinical Scoring Systems in the Management of Suspected Appendicitis in Children, Appendicitis - A 
Collection of Essays from Around the World, Dr. Anthony Lander (Ed.), (2012) ISBN: 978-953-307-814-4. 
2) Goldman Ran D., Carter S., Stephens D. et al, Prospective Validation of the Pediatric Appendicitis Score. The Journal of 
Pediatrics ; August 2008;153:278-82. 
3) Bhatt M., Joseph L., Ducharme F.M. et al, Validation of  The Pediatric Appendicitis Score in a Canadian Pediatric Emergency 
Department. Academic Emergency Medicine:  2009; 16:591–596. 
4) Goulder F., Simpson T., Pediatric appendicitis score: A retrospective analysis. Journal of Indian Association of Pediatric 
Surgeons: 2008;13(4):125-127. 
5) Schneider C., Kharbanda A., Bachur R., Evaluating Appendicitis Scoring Systems Using a Prospective Pediatric Cohort. 
Annals of  Emergency Medicine: 2007;49:778-784. 
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VITAL SIGN ZERO: CİDDİ ENFEKSİYONLAR İÇİN TRİAJ PARAMETRELERİ 
 
İbrahim Türkçüer 
 
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Denizli 
 
Sağlık kuruluşlarına özellikle de acil servislere sağlık hizmeti almak için yapılan ilk başvuruda sağlık çalışanları tarafından nabız, 
kan basıncı, solunum hızı ve vücut sıcaklığını içeren klasik dört vital bulguya bakılmaktadır. Bu dört vital bulguya göre ilk 
değerlendirme ve triaj yapılmaktadır. Klasik vital bulguları normal sınırlarda olan ama ciddi hastalığı olan başvuruların gözden 
kaçma ihtimalide artmaktadır. Onun için ağrı beşinci vital bulgu olarak kullanılmaya başlamıştır. Buna rağmen son yıllarda 
sıklıkla karşılaştığımız ve salgın hastalık (pandemi-epidemi vb) olarak karşımıza çıkan ciddi enfeksiyonların özellikle kuluçka 
döneminde gözden kaçmaması veya atlanmaması adına farklı triaj parametrelerinin kullanılması kaçınılmaz olmuştur. Farkında 
olmadan potansiyel tehlike içeren hastalık zincirinin alevlenmesini sağlamak doğrudan ilk müdahale ekiplerine ve diğer sağlık 
personeline, dolaylı olarak halk sağlığına tehdit oluşturabilir.  
Potansiyel tehlike varlığında; Ebola salgınında görüldüğü gibi klasik vital bulgularla bir triaj değerlendirmesi gerçekleştirmek 
hasta, sağlık çalışanı ve bu tehlike, salgın hastalıksa toplum açısından güvensiz olabilir. Önceliğin sağlık çalışanlarına uygun 
seviyede kişisel koruyucu ekipman sağlanmasına verilmesi gerekmektedir.  Bugün Ebola yarın Coronavirus ertesi gün karşımıza 
henüz ismini bilmediğimiz hangi büyük tehlikenin çıkacağını bilmemiz mümkün değildir. Riskli popülasyonların erken 
tanımlanabilmesi için triaj aşamasının başında yeni ‘vital sign zero’ eklemek diğer bir deyişle klasik vital bulguları normal 
olan/olmayan ciddi enfeksiyon hastalarını tanımlayabilecek triaj parametrelerini kullanmak gerekmektedir. Triajın rutin hale 
getirilmemesi gerekir. Rutin ve kısıtlı imkanlarla yapılan triaj, bazen tek olan şansınızı yitirmenizi sağlayacaktır. ‘Vital sign zero’ 
anormallik tespit edildiyse acilen geliştirilen prosedür devreye sokulmalı, tehlikenin büyümesinin önüne geçilmelidir. 
Bu nedenle tüm potansiyel tehlikelere karşı hazırlıklı olunabilmesi adına gerekli prosedür veya sağlık politikalarının 
geliştirilmesinde proaktif olunmalıdır. Küreselleşen dünyada gelişen olayların yönetilmesinden çok gelişmesi beklenen 
durumlara odaklanmak ve reaksiyon vermekte gecikmemek gerekmektedir. 
 
Kaynaklar: 

1. Davidson SJ, Koenig KL, Cone DC. The daily flow of patients is not surge: “management is prediction”. Acad Emerg 
Med. 2006;13(11):1095-1096. 

2. Cone DC, Koenig KL. Mass casualty triage in the chemical, biological, radiological, or nuclear environment. Eur J 
Emerg Med. 2005;12(6): 287-302. 

3. Burkle FM Jr. Mass casualty management of a large-scale bioterrorist event: an epidemiological approach that 
shapes triage decisions. Emerg Med Clin North Am. 2002;20(2):409-436. 

4. Koenig KL. Ebola triage screening and public health: the new "vital sign zero". Disaster Med Public Health Prep. 
2015;9(1):57-8. 

5. Gamage SD, Kravolic SM, Roselle G. Emerging infectious diseases: concepts in preparing for and responding to the 
next microbial threat. In: Koenig KL, Schultz CH, eds. Koenig and Schultz's Disaster Medicine:Comprehensive 
Principles and Practices. Cambridge University Press; 2009:75-102. 
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SEPSİS/ SEPTİK ŞOK: MORTALİTEYLE BAĞLANTILI FAKTÖRLER VE ACİL SERVİS 
 
Elif Yaka 
 
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Kocaeli 
 
Sepsis; sık görülen, insidansı giderek artan, az tanınan, uygun tedavi oranları düşük, mortalitesi yüksek bir medikal acildir. 
Dünyada birçok kuruluş, dernek vs sepsisle özel olarak ilgilenmektedir ve ortak amaçları mortaliteyi düşürmektir.  
Mortaliteyi düşürmede en etkin yolların başlıkları; farkındalık, tarama, tanı, erken resüsitasyon, erken antimikrobiyal tedavi, 
enfeksiyon kaynağının tedavisi ve uygun hemodinamik destektir.  
Sepsisin erken tanınması tedavinin erken başlatılmasını sağlayarak mortaliteyi düşüreceğinden enfeksiyon potansiyeli olan kritik 
hastalarda sepsis taraması uygulanması (öneri düzeyi;1C), lokal tanı ve tedavi protokollerinin oluşturulması, denetim ve geri 
bildirim süreçlerinin işletilmesi farkındalığı arttırıp klinik yönetimi geliştirerek mortalitede azalmayı sağlar. 
Surviving Sepsis Campaign, 2015'te ciddi sepsis, septik şok yönetiminde ilk 6 saatteki resüsitasyon hedeflerini volüm ve doku 
perfüzyonunu klinik olarak ve laktat ölçümleri ile tekrar değerlendirmek olarak güncelledi. Laktat düzeylerinin mortalite ve 
resüsitasyon başarısı ile ilişkisi gösterilmiştir.  Şu sıralar literatürde sepsiste hedefe yönelik yaklaşım sorgulansa da mortaliteyi 
düşürmede etkin olacak girişimler aşağıdaki gibidir. Başlangıç resüsitasyonunda öneriler intravenöz sıvı olarak kristaloid seçmek 
(1B), fazla sıvı uygulandığında albumin kullanmak(2C), sıvı resüsitasyonuna rağmen MAP<65 mmHg ise vazopressör (1C) 
olarak norepinefrin kullanmak(1B) olarak özetlenebilir. Tanı amaçlı en az iki set kan kültürü alınması(1C) sonrası 
farkedilmesinden itibaren bir saat içinde intravenöz antimikrobiyal uygulanması (1B) ve varsa acil girişim gerektiren enfeksiyon 
kaynağının en kısa sürede tanımlanıp, gerekli girişimlerin (tercihen 12 saat içinde) (1C) gerçekleştirilmesi mortaliteyi düşürmek 
için güncel önerilerdir.  
Nonenfeksiyöz SIRS-sepsis ayrımında güvenilir bir belirteç henüz tanımlanmadı.  
Hemodinamik destek olarak sıvı ve vasopressöre rağmen unstabil hastalarda iv hidrokortizon 200mg/gün önerilmektedir(2C). 
RBC transfüzyonu 7-9g/dl(1B), kan şekeri kontrolü <180mg/dl(1A) hedeflenerek uygulanmalı; sc LMWH uygulamaları ile VTE 
proflaksisi (1B) sağlanmalıdır . Mekanik ventilasyon uygulanan hastalarda sedasyon ve paralizi minimize edilmelidir.  
Yukarıdaki faktörlerin dışında acil serviste sepsis mortalitesini öngörmede yardımcı olabilecek, gelecek çalışmalarla 
doğrulanmayı ve acil serviste kullanılmayı bekleyen birçok skor ve belirteçler mevcuttur. Bunlardan bazıları PIRO, MEDS, 
MISSED, GYM skorları, organ disfonksiyonu sayısı, suPAR, kompleman sistemi, CRP/albumin oranı, laktat/albumin oranı, delta 
nötrofil indeks/albumin oranı, trombomodulin, organ disfonksiyonu sayısı, sol ventrikül doppler görüntüleme gibi yardımcı 
faktörlerdir. 
 
Kaynaklar: 

1. Surviving Sepsis Campaign: International Guidelines for Management of Severe Sepsis and septic Shock:2012 
2. Surviving Sepsis Campaign Bundles-revised 4/2015  
3. www.ncbi.nih.gov/pubmed 
4. Holst LB, et al. Lower versus Higher Hemoglobin Threshold for Transfusion in Septic Shock. N Engl J 

Med.2014;371:1381-91.  
5. Marx J, Walls R. Hockberger R. Rosen’s Emergency Medicine-Concepts and Clinical Practice, 8th edition. Elsevier 

Health Sciences, 2013. 
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İLK TRİMESTERDE ULTRASONOGRAFİ 
 
Özlem Dikme 

 
Koç Üniversitesi Hastanesi, Acil Servis, İstanbul 
 
Acil serviste kadın hasta değerlendirmesi doğurganlık çağı dönemde özel ve spesifik bir değerlendirme gerektirmektedir. 
Özellikle karın veya kasık ağrısı semptomu ile başvuran hastalarda gebelik ihtimali ayırıcı tanıda düşünülmeli ve hastada ön 
tanıya uygun dışlamaya yönelik tetkikler yapılarak var olan gebeliğin intrauterin ya da ektopik olup olmadığı ortaya koyulmalıdır. 
Yaşamsal bulguların stabil olmadığı hasta grubunda, hastanın klinisyen tarafından sisteme yönelik yatakbaşı ultrasonografi ile 
değerlendirmesi kullanılabilecek ayırıcı tetkikler arasında yer almalıdır. Yatakbaşı ultrasonografi hızlı, kolay uygulanabilir, pratik 
ve ek maliyet gerektirmeyen bir tetkiktir. 1990’lı yıllardan beri Acil Tıp İhtisasında kullanımda olan yatakbaşı ultrasonografi için 
2001 yılında Amerikan Acil Tıp Uzmanları Derneği tarafından çıkarılmış olan ilk rehber itibari ile Pelvik Ultrasonografi Acil Tıp 
Uzmanı tarafından yapılması önerilen ultrasonografi bölümleri arasında yerini almıştır. Bu rehberde birincil değerlendirme amacı 
intrauterin gebeliğin görülmesi olarak belirtilmiştir. Bir diğer görüntüleme şekli olan Transvaginal Ultrasonografi ise birinci 
trimesterde gebeliğin ilk üç aylık döneminde Pelvik Ultrasonografiye göre bir hafta daha erken ayrıntı gösterebilir. Ancak acil 
serviste özel ekipman gereksinimi ve uygulamadaki özel durumu nedeniyle çoğunlukla tercih edilmeyen bir yöntemdir. Gebeliğe 
yönelik en erken ultrasonografik bulgu endometrial kalınlaşmadır. Ancak dış gebelik ve mol durumunda da görülebileceğinden 
dolayı tek başına ayırıcı tanı aracı olarak kullanılmamalıdır. Gebelik ilerledikçe intrauterin gebelik kesesi ve takiben koryon 
boşluğu, yolk kesesi ve embriyo gözlenebilir hale gelmeye başlar. Ultrasonografik olarak gebelik kesesinin intrauterin görülmesi 
ile birlikte gebelik tanısı kesinleşir. Gebelik kesesi gözlemlendikten kısa bir süre sonra yolk kesesi gözlemlenir hale gelir ve 
görülmesi anembriyonik gebelik durumunu dışlar. Pelvik Ultrasonografi ile ektopik gebelik tanısı %76-90 duyarlılık ve %88-92 
özgüllük ile acil tıp uzmanı tarafından koyulabilmektedir. Ayrıca intrauterin gebeliğin saptanabilme oranı %70 olarak bilinmekte 
ve bu durumun ektopik gebelik için %100 oranında negatif prediktif değeri olduğu bilinmektedir. Bu nedenle acil serviste 
klinisyen tarafından yatakbaşı ultrasonografik değerlendirmede şüphelenilen hasta grubunda gebeliğe yönelik Pelvik 
Ultrasonografi ile değerlendirme uygun bir yöntem olacaktır. 

Kaynaklar: 
1. Morrison LJ, Toma A, Gray SH. Chapter 177, The Pregnant Patient , Section Two – General Approach to the 

Pregnant Patient. In Marx JA (ed): Rosen’s Emergency Medicine Concepts and Clinical Practice, 2014, Philadelphia, 
United States of America, Mosby Inc, pp:2271-2281. 

2. American College of Emergency Physicians Policy Statement on Emergency Ultrasound Guidelines. Approved 
October 2008.  

3. American College of Emergency Physicians Policy Statement on Emergency Ultrasound Imaging Criteria 
Compendium. Approved April 2006. 
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DEXMEDETOMIDIN VE REMİMAZOLAM 
 
Tanzer Korkmaz 
 
İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, İzmir 
 
Giriş: İdeal intravenöz anestezik ajanın etkisi hızlı başlamalı, çabuk sonlamalı, dozu titre edilebilmeli, toksisiteye neden 
olmamalı, vücuttan atılımı Karaciğer ve böbrek gibi organ yetmezliklerinden etkilenmemeli, ucuz ve ulaşılabilir olmalıdır. 
Dexmedetomidin (Precedex®): Deksmedetomidin sedatif, analjezik ve anksiyolitik özellikleri olan güçlü selektif α2-agonist bir 
ajandır. Yoğun bakımda sedasyon ve girişimsel sedasyon amaçlı kullanılır. Önerilen dozlarda, yeterli ve güvenilir amnezi 
sağlamadığından ilave maddelerin (benzodiazepinler vb.) kullanımı gerekli olabilir.  Yükleme ve idame doz (titre edilmeli) 
ayarlaması yapılmalıdır. Etki başlama süresi 15-30dk, etki süresi 1-2 saat, krc ‘den metobolize edilir ve %95 idrar ve %4 feçes 
ile atılır. Uyanık fiberoptik entübasyon da kullanıldığı gibi endikasyon dışı uyanık kraniotomi işleminde de kullanılmaktadır. Yan 
etkileri özellikle Kardiyovasküler [(hipotansiyon (24% - 56%), bradycardia (5% to 42%), sistolic hipertension (28%), taşikardi 
(25%), hipertensiyon (diastolic; 12%), Santral Sinir Sistemi [ ajitasyon (5% to 14%), konstipasyon (6% to 14%), bulantı (3% to 
11%)] ve  Solunum sistemi depresyonu (37%; placebo 32%) dur. Yan etkiler doz bağımlıdır ve 24 saatten fazla kullanıldığında 
çekilme bulguları (hipertansiyon, taşikardi, sinirlilik, bulantı, kusma, ajitasyon) görülmektedir. Ayrıca yoğun bakım hastalarında 
kullanımı sırasında ateş yüksekliği de görülen ancak etkenin tespit edilmediği çalışma da bulunmaktadır. 
Remimazolam (CNS-7056) (C 21H19 BrN4 O2 ): Japon lisanslı, PAION şirketi tarafından geliştirilen GABA (A) resetöre tam 
selektif olmayan agonist, beyin dokusuna bağlanma affinitesi yüksek  yeni geliştirilen bir benzodiyazepin derivesidir. Henüz faz 
III çalışma seviyesine olan remimazolamın genel anestezide ve  minör invaziv işlemler için bilinçli sedasyonda kullanılan 
midazolama göre etki başlama süresi hızlı (faster acting), etki süresi (shorter lasting) ve derlenme (recovery) süresi daha kısa 
olan bir preparatttır. Etki süresinin başlaması ve sonlanmasının kısalığı, yan etkilerinin öngörülebilirliği ve tutarlı farmakokinetik 
özellikleri nedeni ile bu tür uygulamalarda mevcut ilaçlardan daha avantajlı olduğu klinik çalışmalarda gösterilmiştir.   
Kaynaklar: 

1. Venn RM, at al. Pharmacokinetics of dexmedetomi- dine infusions for sedation of postoperative patients requiring 
intensive caret. Br J Anaesth 2002;88:669-75. 

2. Okabe T, at al. Postoperative intensive care unit drug fever caused by dexmedetomidine. Anesth Analg 2009; 108: 
1589-1591.  

3. Ostermann ME, at al. Sedation in the intensive care unit: a systematic review. JAMA 2000; 283: 1451-1459.  
4. Kilpatrick GJ1, at al.. CNS 7056: a novel ultra-short-acting Benzodiazepine. Anesthesiology. 2007 Jul;107(1):60-6. 
5. Rogers WK, McDowell TS. Remimazolam, a short-acting GABA(A) receptor agonist for intravenous sedation and/or 

anesthesia in day-case surgical and non-surgical procedures. the Investigational Drugs Journal. 2010; 13 (12): 929–
37. 

 
SAK VE GÖRÜNTÜLEME 
 
Ayhan Özhasenekler 
 
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi, Acil Kliniği, Ankara 
 
Subaraknoid kanama (SAK), çoğunlukla rüptüre sakküler anevrizmalar nedeniyle olur. Diğer nedenler arasında travma, AVM, 
vaskülitler, intrakranial arter diseksiyonu, kanama diyatezi, yasadışı ilaç kullanımı sayılabilir. SAK’lı hastalarının büyük 
çoğunluğuna; ani başlangıçlı şiddetli baş ağrısı, bilinç kaybı, nöbet, bulantı – kusma ve meningeal irritasyon bulguları eşlik 
edebilir. Baş ağrısının şiddetli ani başlangıçlı olması,  hastanın öyküsünde eskiden beri baş ağrısı hikayesinin olması SAK için 
klinik şüpheyi artırmaktadır. Kontrastsız beyin BT, kanamanın başlangıcının ilk 24 saati içinde uygulanabilirse hastaların %90 
dan fazlasında tanıyı doğrulamaktadır. Normal beyin BT varlığında klinik olarak güçlü SAK şüphesi varsa lumbar ponksiyon (LP) 
yapılmalıdır. LP’ deki klasik bulgular artmış açılış basıncı ve eritrosit sayısında artıştır. SAK’ nın etyolojisini tanımlamak için 
vasküler görüntüleme yapılmalıdır.  Yüksek rezolüsyonlu olmasından dolayı anevrizmanın tespitinde, anatomik özelliklerin 
ortaya konmasında altın standart tanı aracı DSA’ dır. DSA’ da anevrizma tespit edilmiyorsa, anevrizmatik olmayan SAK 
(perimezensefalik) düşünülmelidir. SAK’ nın komplikasyonları; kanamanın tekrarlaması, vazospazm, hidrosefali, artmış 
intrakranial basınç, nöbet, hiponatremi, kardiyak anormallikler ve hipotalamik disfonksiyondur.  
Kaynaklar: 
1. Connolly ES Jr, Rabinstein AA, Carhuapoma JR, et al. Guidelines for the management of aneurysmal subarachnoid 
hemorrhage: a guideline for healthcare professionals from the American Heart Association/american Stroke Association. Stroke 
2012; 43:1711. 
2. Edlow JA, Fisher J. Diagnosis of subarachnoid hemorrhage: time to change the guidelines? Stroke 2012; 43:2031. 
3. Czuczman AD, Thomas LE, Boulanger AB, et al. Interpreting red blood cells in lumbar puncture: distinguishing true 
subarachnoid hemorrhage from traumatic tap. Acad Emerg Med 2013; 20:247. 
4. Brouwers HB, Backes D, Kimberly WT, et al. Computed tomography angiography spot sign does not predict case fatality in 
aneurysmal subarachnoid hemorrhage with intraparenchymal extension. Stroke 2013; 44:1590.  
5. Yoneda H, Nakamura T, Shirao S, et al. Multicenter prospective cohort study on volume management after subarachnoid 
hemorrhage: hemodynamic changes according to severity of subarachnoid hemorrhage and cerebral vasospasm. Stroke 2013; 
44:2155. 
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PROKALSİTONİN VE SEPSİS 
 
Özlem Köksal 
 
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Bursa 
  
Prokalsitonin (PCT); kalsitonin propeptidi olup 116 aa’ den oluşur. Troid bezinin C hücreleri tarafından üretilir. Sepsisde troid 
dışında enflame dokudan salınır. Sağlıklı insanda düşük konsantrasyondadır (0.05ng/ml), enfeksiyon durumunda önemli ölçüde 
(>10ng/ml) artar. 2-3 saatte artar, 6-12 saatte plato yapar ve yarı ömrü 24 saattir. Etkin bir tedaviyle seviyeleri düşer ve %50’den 
fazla düşme tedavinin etkinliğini gösterir. 
PCT, sepsisin erken tanısında kullanılan en iyi belirteçlerdendir. Bakteriyel enfeksiyonlara spesifik olup, hastalık ciddiyeti ve 
mortaliteyle koreledir, enfeksiyonun kontrol altına alınmasıyla hızla düşer. Kritik hastalarda sepsis tanısında tek başına değil,  
fizik bakı ve laboratuar değerlendirmeyle birlikte kullanılmalıdır. Sepsisde tanısal değeri diğer belirteçlerden  üstündür, sadece 
antibiyotik tedavinin uygunluğunu değerlendirmede değil, antibiyotik başlama kararını değerlendirmede de önemli rol oynar. 
PCT seviyesi ne kadar yüksekse hastalığın  mortalitesi o kadar artar, ancak optimal cut-off değeri bilinmemektedir. Çocuklarda 
kaynağı bilinmeyen ateşte ciddi bakteriyel enfeksiyon tanısında lökosit ve CRP’ den üstündür. 
Madalyonun diğer tarafından bakacak olursak; PCT mükemmele yakın bir test gibi görünse de yalancı pozitif sonuçlara yol 
açabilir. Gizli bakteriyel enfeksiyonun tanısında performansı orta derecede olup, maliyeti fazladır. Ciddi sepsis tanısında ve kritik 
sonuçları öngörmede ise Laktat, PCT’den üstündür.  Bir çalışmada, PCT sepsisi SIRS’ dan ayırt etmede daha iyiyken, laktat 
ciddi sepsis tanısında, hastaların YBÜ’ne  kabulünde ve ölümlerde daha üstün bulunmuştur. 
YBÜ’ de yapılmış çok merkezli randomize bir çalışmada ise; PCT kılavuzlu antibiyoterapi ile mortalite oranlarının değişmediği,  
hatta daha fazla müdahale, daha uzun yatış süreleri,  mekanik ventilasyon ve renal yetmezlikte artışla sonuçlandığı 
gösterilmiştir. 
Son söz olarak; PCT sepsis tanısında iyi bir belirteçtir ancak mükemmel değildir. Acil serviste sepsisisn erken tanısında 
güvenilirdir, sepsis riskini ve ciddiyetini belirler, seri ölçümleri tedavinin etkinliğini gösterir ve mortalite riskini değerlendirmede 
yardımcı olur. PCT kılavuzluğunda antibiyotik kullanımını ve cut-off değerlerini belirleyecek çalışmalara gereksinim vardır. 
 
Kaynaklar: 

1. Talan DA. Procalcitonin Is Not a Useful Biomarker of Sepsis. Ann Emerg Med. 2015 Sep;66(3):320-1. 
2. Schuetz P, Mueller B. Procalcitonin: An Effective Screening Tool and Safe Therapeutic Decisionmaking Aid for 

Emergency Department Patients With Suspected Sepsis. Ann Emerg Med. 2015 Sep;66(3):318-9. 
3. H H Liu, JB Guo, Y Geng, L Su. Procalcitonin: present and future.  Ir J Med Sci. DOI 10.1007/s11845-015-1327-0  
4. Fabián A Jaimes, Gisela D De La Rosa, Marta L Valencia, Clara M Arango, Carlos I Gomez, Alex Garcia, Sigifredo 

Ospina, Susana C Osorno
 
and Adriana I Henao A latent class approach for sepsis diagnosis supports use of 

procalcitonin in the emergency room for diagnosis of severe sepsis. Jaimes et al. BMC Anesthesiology 2013, 13:23  
5. Christina Wacker, Anna Prkno, Frank M Brunkhorst, Peter Schlattmann. Procalcitonin as a diagnostic marker for 

sepsis: a systematic review and meta-analysis. www.thelancet.com/infection Vol13 May 2013. 
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D-DİMER VE DİSEKSİYON 
 
Atıf Bayramoğlu 
 
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Erzurum 
 
D-dimer, pulmoner emboli tanısında yaygın kullanımı olan, koagulopatik olaylarda görülen bir fibrin yıkım ürünüdür. Son 
zamanlarada akut aort diseksiyonunda erken evrede arttığı rapor edilen, aynı zamanda negatif olduğu zamanlarda aort 
diseksiyonu tanısını dışlamada kullanımı tartışılan bir belirteçtir.(1) Aort diseksiyonu duvar içi kanama sonucu meydana gelen 
damar duvarı orta tabakasının yırtılmasıdır. Tabakaların ayrılmasına bağlı olarak damar duvarında gerçek ya da yalancı 
lümenler meydana gelebilir. Bu lümenler damar lümeni ile ilşkili olabilir ya da olmayabilir. (2)Tanısının geciktiği her saatte 
mortalite oranı yükselen, hayatı tehdit eden bir klinik durumdur. Bu sebeple acil serviste tanı konması hayat kurtarıcı olabilir.(3) 
Mevcut AHA rehberine göre akut aort diseksiyonu düşünülen hastalarda tanıyı doğrulamak ya da dışlamak için MRI, CT ya da 
transoesophagial echocardiografi çekilmesi klas 1 öneridir.(LOE B) Bu görüntüleme teknikleri pahalı, zaman alıcı, ve her 
hastane için ulaşılabilir olmayan uygulamalardır. Bu sebeple hızlı, ucuz ve ulaşılabilir bir biomarker çalışması gereklidir.(4) 
Avrupa kardiyoloji Derneği tarafından 2014 yılında yayınlanan aort hastalıkları tanı ve tedavi rahberine göre  D-dimeri yüksek 
hastalarda  diseksiyon şüphesi artar. (2) Bununla birlikte D-dimer DİC, DVT, PE gibi trombotik hastalıklar yanısıra, kanser, MI, 
gebelik, sepsis gibi hastalıklarda da yükselir.(4) Ancak D-dimer seviyesi diseksiyonda başlangıçtan itibaren ve daha yüksek 
değerlere kadar yükselirken, diğer hastalıklarda kademe kademe  bir yükseliş gösterir. Birinci saatteki yükselme en yüksek tanı 
değerini sağlar. Eğer diseksiyon şüpheli bir hastada D-dimer negatifse hastada damar içi hematom ya da penetre aortik ülser 
olabilir.(2) Annals of Emergency Medicin tarafından kabul edilen yayın aşamasında bir meta analize göre : Düşük riskli 
hastalarda negatif D-dimer kesin olmamakla birlikte yeterince yüksek bir oranda aort diseksiyonu tanısını dışlamaktadır.( 
Sensitivite %98, spesifisite % 42)(5) 
Sonuç olarak özellikle semptomların başlamasından sonraki ilk 1 saatte yüksek D-dimer aort diseksiyonu tanısısnı desteklerken, 
düşük riskli hastalarda düşük D-dimer seviyesi aort diseksiyonu tanısını dışlamada kullanışlı gibi görünmektedir. 
 
Kaynaklar: 

1. Suzuki T, Distante A, Zizza A, Trimarchi S, Villani M, Uriarte JAS, et al. Diagnosis of Acute Aortic Dissection by D-
Dimer The International Registry of Acute Aortic Dissection Substudy on Biomarkers (IRAD-Bio) Experience. Circulation. 
2009 May 26;119(20):2702-U90. PubMed PMID: WOS:000266403200010. English. 
2. Erbel R, Aboyans V, Boileau C, Bossone E, Bartolomeo RD, Eggebrecht H, et al. 2014 ESC Guidelines on the 
diagnosis and treatment of aortic diseases: Document covering acute and chronic aortic diseases of the thoracic and 
abdominal aorta of the adult. The Task Force for the Diagnosis and Treatment of Aortic Diseases of the European Society of 
Cardiology (ESC). European heart journal. 2014 Nov 1;35(41):2873-926. PubMed PMID: 25173340. 
3. Yoshimuta T, Yokoyama H, Okajima T, Tanaka H, Toyoda K, Nagatsuka K, et al. Impact of Elevated D-Dimer on 
Diagnosis of Acute Aortic Dissection With Isolated Neurological Symptoms in Ischemic Stroke. Circ J. 2015 Aug;79(8):1841-
5. PubMed PMID: WOS:000358572900034. English. 
4. Shimony A, Filion KB, Mottillo S, Dourian T, Eisenberg MJ. Meta-Analysis of Usefulness of D-Dimer to Diagnose 
Acute Aortic Dissection. Am J Cardiol. 2011 Apr 15;107(8):1227-34. PubMed PMID: WOS:000289702400021. English. 
5. Asha SE, Miers JW. A Systematic Review and Meta-analysis of D-dimer as a Rule-out Test for Suspected Acute 
Aortic Dissection. Ann Emerg Med. 2015 Mar 21. PubMed PMID: 25805111. 
 

 
AKUT APANDİSİT VE BT 
 
Yunus Karaca  
 
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Trabzon 
 
Akut apandisit, karın ağrısı etyolojisinde sıklıkla karşılaşılan ve en sık acil abdominal cerrahi gerektiren patolojilerden birisidir 
(1). Tanı genellikle öykü ve fizik muayene ile konulurken laboratuar ve görüntüleme yöntemleriyle de desteklenir. Tanının 
atlanması yada geç konulması %80 perforasyon ile sonuçlanır (2,3).  Alvarado skorlaması , akut apandisit tanısında en yaygın 
kullanılan skorlamadır (4). En sık kullanılan görüntüleme yöntemleri ise batın USG ve BT’dir. Yapılan çalışmalarda tanı koymada 
BT'nin spesifitesi USG ile benzerken (BT %94; USG %93), sensitivite BT'de daha yüksek olarak (BT %94; USG %83) tespit 
edilmiştir (5). Klinikte sıklıkla  iv ve oral kontrastlı batın BT tercih edilirken tanıda ayrıca rektal kontrast verilerek çekilen apendiks 
BT'de kullanılmaktadır. 
 
Kaynaklar: 
1- Powers RD, Guertler AT. Abdominal pain in the ED: stability and change over 20 years. Am J Emerg Med. 1995; 13(3):  
301-3. 
2-Daehlin L. Acute appendicitis during the first three years of life. Acta Chir Scand 1982; 148:291. 
3-Horattas MC, Guyton DP, Wu D. A reappraisal of appendicitis in the elderly. Am J Surg 1990; 160:291. 
4-Alvarado A. A practical score for the early diagnosis of acute appendicitis. Ann Emerg Med 1986; 15:557. 
5- Rybkin AV1, Thoeni RF. Current Concepts in Imaging of Appendicitis Radiol Clin North Am. 2007 May;45(3):411-22 
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KANAMA KONTROLÜ: TURNİKE, İLAÇLAR, HEMOSTATİK GİYSİLER 
 
Murat Ersel 
 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, İzmir 
 
Kanamanın hızlı ve etkin kontrolü ile hastalar daha da kötüleşebilecek, şok ve koagülopati ve asidoz gibi ölümcül 
komplikasyonlardan uzak tutulabilir. Hemorajinin temel olarak kontrolü direkt bası iledir. Ayrıca özel kanama durdurucu sargı 
bezleri, mümkünse kanama noktasının elevasyonu denenebilir. Ekstremitelerde aşırı kanama durumunda turnike kullanımı yeni 
bir yaklaşım değildir. Güncel yayınlar turnike kullanımının kanamalarda sağ kalımı arttırdığını uygun süre ve şekilde yapılırsa 
herhangi bir komplikasyona neden olmadığını ortaya koymuşlardır.  
Bir antifibrinolitik olan traneksamik asitin ilk üç saat içinde kullanımı özellikle hemorajik şoktaki hastalarda arttırmıştır. Kanama 
kontrolünde bir diğer araç da hemostatik sargı uygulamasıdır. Modern hemostatik sargılar, faktör konsantre ediciler, 
mukoadezivler ve prokoagülan madde içerenler olarak sınıflanabilirler.  
Bunların yanı sıra kolajen, jelatin ya da sellüloz bazlı lokal hemostatik ajanlar da hem internal hem de eksternal kanama 
kontrolünde tedaviye yardımcı olarak kullanılabilirler. Kanamanın kontrolü ve etkin koagülasyon için ayrıca kan ve kan ürünleri, 
antifibrinolitik ajanlar, protein kompleks konsantreleri ve Faktör 7a özellikle masif hemoraji ve koagülopati tablosunda  tedaviye 
eklenebilir.  
Ayrıca abdominal veya pelvik packing, pelvik halka stabilizasyonu, arteryel embolizasyon ve aortik balon oklüzyonu kanama 
kontrolünde önemli yere sahip olabilecek uygulama ve tekniklerdir.  
 
Kaynaklar: 
1. Spahn DR, Bouillon B, Cerny V, Coats TJ, Duranteau J, Fernández-Mondéjar E, et.al. Management of bleeding and 
coagulopathy following major trauma: an updated European guideline. Crit Care. 2013;17:R76  
2. Inaba K, Siboni S, Resnick S, Zhu J, Wong MD, Haltmeier T, Benjamin E, Demetriades D. Tourniquet use for civilian 
extremity trauma. J Trauma Acute Care Surg. 2015;79:232-237.  
3. Grissom TE, Fang R. Topical hemostatic agents and dressings in the prehospital setting. Curr Opin Anaesthesiol. 
2015;28:210-216.  
4. Littlejohn L, Bennett BL, Drew B. Application of current hemorrhage control techniques for backcountry care: part two, 
hemostatic dressings and other adjuncts. Wilderness Environ Med. 2015;26:246-254 
 
 
KALP YETMEZLİĞİNDE  KANITA DAYALI TEDAVİ YAKLAŞIMLARI 
 
Ahmet Demircan 
 
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Ankara 
Türkiye Acil Tıp Derneği Genel Sekreteri 
 
Kalp yetmezliğ (KY) tanısı son 30 yılda 3 katına çıkmıştır. Yaşlı nüfustaki artış, miyokard infarktüsü sonrası artmış sağkalım ve 
ani kardiyak ölümden korunmanın artması ile bu yükseliş sürmektedir.Şu anda ve ileriki yıllarda önemli bir halk sağlığı problemi 
olmaya devam edecektir.Hipertansif KY’de patoloji volüm yükünden ziyade volüm dağılımındaki bozukluk olduğu için 
vazodilatasyon tedavisi önceliklidir. Nitratları destekleyen çok sayıda çalışma olmakla birlikte bu tedavideki FDA onaylı teek ilaç 
“Nesiritdeédir. Birinci seçenek nitrogliserindir, nitrogliserine dirençli veya yanıtsız Nesiritde kullanılabilir. Normotansif KY’de 
primer patoloji artmış volüm yüküne bağlı olduğu içinbirinci tercih yüksek doz loop diüretiklerdir. Hipotansif KY’de inotroplar ve 
ek olarak küçük miktarlarda  sıvı bolusları verilerek ardından İV vazodilatatör ve diüretikler verilebilir.Dirençli hipotansiyonu olan 
kardiyojenik şoktaki hastalara intra aortik balon pompası  ve sol ventrikül asiste edici alet takılabilir. Digoksin ve levosimendan 
da da alternatif olarak düşünülebilinir. Akut kalp yetmezliği ve beraberinde hızlı ventrikül yanıtlı AF varsa amiodarone ve 
digoksin düşünülebilinir. ACE inhibitörleri semptom varlığından bağımsız EF’si %40 ve altında olan tüm hastalara verilmeli. 
ARB’ler ACE inhibitörü yerine veya tolere edemeyen hastalarda sağkalım yararı kanıtlandı. (Sınıf IIa, Kanıt B). Klinik iyileşme 
sağlama ve hastaneye yatışı azaltmada Sınıf I, Kanıt A. Digoksinin sağ klaım üzeirnde yararı gösterilememiş. Aldosteron 
Antagonistleri: İleri semptomatik KY’de (NYHA III-IV) EF %35 altında Spirinolacton (RALES Çalışması), Eplerenon (EPHESUS 
Çalışması) önerilmektedir. ICD, infarktüktüsten en az 40 gün sonra LV EF’si %30-40 ise , Klas II, III,  EF %35 altında olan tüm 
hastalarda indikedir. Akut sol kalp temezliği ile gelen  hastalara acil cerrahi percütan revaskülarizasyon yapılabilir. 
Akut sol kalp yetmezliği ile başvuran tüm semptomatik hastalara hipotansiyon yoksa ; Nitrogliserin, Nitropurissid ve Nesiritide 
verilmeli, Kalsiyum Antagonistleri ise  Sınıf III’tür. Levosimendan; Akut kalp yetmezliğinde kullanımı ile ilgili  kontrollü prospektif 
az sayıda çalışma vardır.  Sınıf II a, ECS, 2008. Henüz çalışma aşamasında olan kardiyak miyozin aktivatörleri ise diğerlerine 
yan etkileri olmayan daha çok umut vaad eden ilaçlar olarak görünüyor. 
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RESÜSİTASYONU KANITA DAYALI SONLANDIRMA KARARI 
 
Ataman Köse 
 
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Mersin 
 
Hastane dışı kardiyak arrest (HDKA) ABD’de en sık ölüm nedenlerinden biri olmaya devam etmektedir (her yıl 350.000 ile 
360.000 arasında). Bu hastaların çoğunluğu hayatta kalanların % 4-1’ni taburcu etmek için hastane öncesinde acil sağlık 
hizmetleri (EMS) sağlayıcıları tarafından tedavi edilir. Resüsitasyonu durdurmak için karar bireysel vakanın özelliklerine göre 
uygun olmalıdır. Sürdürmeyi durdurma çağrısı yapmak için yeterli bilgi elde edilinceye kadar ilk resüsitasyon çabaları her zaman 
devam etmelidir.  
Genel kural kardiyak arrest kurbanına acil tedavi uygulamak olsa da, tüm HDKA’de resüsitasyona başlamama uygun olacağı 
birkaç istisna aşağıda verilmiştir: 
1. KPR uygulamanın kurtarıcıyı ciddi yaralanma veya ölümcül tehlike riskine atacağı durumlar 
2. Geri çevrilemez ölümün açık klinik belirtileri (ör, ölü katılığı ve morluğu, baş kesiği, vücudun büyük kesileri veya çürüme) 
3. Resüsitasyonun istenmediğine dair geçerli, imzalı ve tarihli bir önceden verilmiş direktif veya geçerli, imzalı ve tarihli bir DNAR 
talimatı  
2002 yılından itibaren, Morrison ve ark.  prospektif olarak % 100 özgüllük ve hasta transportunda % 31 azalma potansiyeli 
gösteren hastane öncesi resüsitasyon sonlandırma tahmin kurallarını doğruladı. HDKA hastası yetişkinlerde ambulans 
hastaneye nakil için hareket etmeden, TYD resüsitatif çabaları sonlandırmayı düşünmek için aşağıdaki 3 kriterin tümünün 
mevcut olması gerekir:  
(1) arreste EMS personeli veya ilk yardımcının tanık olmaması 
(2) Üç tam KPR döngüsünden sonra ve otomatik eksternal defibrilator (OED) analizinden sonra spontan dolaşım geri 
dönüşünün (SDGD) olmaması ve  
(3) OED şoku verilmemesidir.  
Aksi takdirde, kural, rutin uygulamaya uygun olarak, hastaneye transportu önerir. 
Hastane dışı sistemde İYD’de resüsitatif çabaları sonlandırma 
The National Association of  EMS Physicians (NAEMSP), en az 20 dakikalık İYD bakımına cevap vermeyen hastalarda 
resüsitasyon çabalarının sonlandırılabileceğini önermektedir. 
Bu kural, ambulansa nakil için hareket etmeden önce aşağıdaki tüm kriterlerin olması durumunda resüsitasyonun 
sonlandırılmasının düşünülmesini önerir: 
(1) arreste tanık olunmamış  
(2) KPR yapan halktan kurtarıcı yok  
(3) alanda tam İYD bakımından sonra SDGD sağlanamamış ve 
(4) OED şoku verilmemişse 
 
Kaynaklar: 
1. Go AS, Mozaffarian D, Roger VL, et al. Heart disease and stroke statistics–2013 update: a report from the American Heart 
Association. Circulation2013;127:e6–e245.2.  
2. Morrison LJ, Visentin LM, Kiss A, et al. Validation of a rule for termination ofresuscitation in out-of-hospital cardiac arrest. N 
Engl J Med 2006;355:478–87. 
3. Morrison LJ, Verbeek PR, Zhan C, Kiss A, Allan KS. Validation of a universal pre-hospital termination of resuscitation clinical 
prediction rule for advanced andbasic life support providers. Resuscitation 2009;80:324–8.7. 
4. Bailey ED, Wydro GC, Cone DC. Termination of resuscitation in the prehospital setting for adult patients suffering 
nontraumatic cardiac arrest. National Association of EMS Physicians Standards and Clinical Practice Committee. Prehosp 
Emerg Care. 2000;4:190-195. 
5. Morrison LJ, Kierzek G, Diekema DS, Sayre MR, Silvers SM, Idris AH, Mancini ME.  Çevirenler: Dr. Atıf Bayramoğlu, Dr. Şule 
A. Aydın. Kardiyopulmoner Resüsitasyon ve Acil Kardiyovasküler Bakım için 2010 AHA Kılavuzu. Bölüm 3: Etik, sayfa 46-65. 
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ÇOCUK TRAVMA HASTASINA YAKLAŞIM: DEĞİŞEN NE?  
 
Cem Ertan 

 
İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, İzmir 
 
Travma günümüzde çocuk ölüm sebepleri arasında ilk sırada yer almaktadır. Travmaya bağlı ölümlerin yaklaşık yarısı travma 
anında olay yerinde meydana gelmektedir. Kalan kısmı ise erken dönemde (ilk birkaç saat-24 saat) veya geç dönemde (günler, 
haftalar içinde) olarak ayrılabilir. Travmaya bağlı ölümlerin yanı sıra, ondan daha da sık olarak meydana gelen kalıcı sakatlıklar 
ve bunlara bağlı yaşam kalitesinde düşme de önemli bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Buna göre, doğru ve etkin 
yaklaşımlarla travmaya bağlı çocuk ölümlerinin kayda değer bir kısmı önlenebilir, kalıcı sakatlık ve kronik rahatsızlıklara giden 
süreçler, henüz en başından önlenebilir. 
Burada uygulanması söz konusu olan yaklaşımlar güncel tıp pratiğinden ve klinik araştırmalardan elde edilen veriler 
doğrultusunda gelişim ve farklılaşma göstermektedir. Tetkik süreçleri, acil tedavi yaklaşımları, yatış ve taburculuk kriterleri ile 
girişimsel veya konservatif tedavi yaklaşımlarının izlenmesi kararları yıllar içerisinde değişmektedir.  
Pediatrik travma hastasına yaklaşımda bir diğer hassas konu ise erişkin hastaya yaklaşım ile çocuk hastaya yaklaşım 
arasındaki farklılıkların bilinmesi ve bunun üzerinde gereğince durulmasıdır. Bunlar ilk resüsitasyondaki önceliklerden, major 
organ yaralanmasına yaklaşımdaki farklılıklara kadar uzanan kritik kararlardır. 
 
Kaynaklar: 
1. Melek M. et al. Çocukluk Çag ̆ı Travmalarına Genel Yaklaşım, Van Tıp Dergisi: 20(4): 266-273, 2013 
2. http://emedicine.medscape.com/article/435031-overview#a2 (20.09.2015) 
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ÇOCUK İSTİSMARI VE ACİL YAKLAŞIM 
 
Melek Sedef Güryay 
 
Özel Kent Hastanesi, Acil Servis, İzmir 
 
Çocuğun fiziksel istismarı, bir çocuğa karşı kasıtlı olarak kullanılan fiziksel güç sonucunda, çocuğun bedensel, ruhsal, 
biyopsikososyal gelişimi ve onuru açısından zararlı durumların ortaya çıkmasıdır. Fiziksel istismar, kısaca çocuğun kaza dışında 
yaralanması olarak adlandırılmaktadır. (1.2) 
Çocuğun dövülmesi, dayakla cezalandırılması ülkemizde olduğu gibi birçok ülkede sık görülen kültürde kabul gören bir davranış 
şeklidir. Dilimize yerleşmiş dayağı hoş gören atasözleri (dayak cennetten çıkma, kızını dövmeyen dizini döver, ananın babanın 
vurduğu yerde gül biter vbg) düşünüldüğünde şiddetin kültürümüzde var olan çocuğun terbiye biçimi olarak algılanması 
yaşamda meşru olarak kabul görülmesini tekrarlanmasına ve gizli kalmasına neden olmaktadır. 
Fiziksel istismar her seferinde şiddetini arttırarak devam edeceğinden erken fark etmek daha ciddi yaralanmaları, olası ölümleri, 
büyüme gelişme ve ruh sağlığında kalıcı hasarların önlenmesini sağlayabilir. 
Fiziksel istismar duygusal istismardan sonra en sık rastlanan istismardır ve fiziksel istismar tanısını koymak diğer istismar 
çeşitlerinden daha kolaydır. 
Ülkemizde yeterince araştırma bulunmamaktadır. (1985) Sosyal iktisadi Araştırmalar Merkezinin yaptığı araştırmaya göre 
toplumun %42 si terbiye için çocuğa ceza verilmesi gerektiğini düşünmektedir. Dayak %68 ile en yaygın tercihtir. Türkiye de 
çeşitli yaş gruplarında yapılan çalışmalarda fiziksel istismar sıklığının %30-%54 arasında olduğu saptanmıştır. (2-5) Ancak 
çocuklara karşı şiddetin görülenden daha yaygın olduğu tahmin edilmektedir. Ulusal düzeyde yeterli çalışma olmadığından 
istismar sayısında artış olup olmadığı bilinmemektedir. Son zamanlarda istismar nedeniyle sağlık kuruluşlarına ve adli 
makamlara olan başvuruların artış olması bu konudaki duyarlılığın artmasına bağlı mı yoksa gerçekten istismar sayısında artış 
mı olduğuna dair çalışma da bulunmamaktadır. 
Sadece ülkemizin sorunu değil, Romanya da ebeveynlerin %84’ü dayağı normal eğitim yöntemi olarak kabul ediyor ve %96’sı 
da dayağı zararlı bulmadığını ifade etmektedir. Dünyanın çeşitli ülkelerinde çocuk istismar oranı %0.5-%80 arasında 
değişmekte(6-8) İsviçre’de çıkarılan yasalar ve eğitim sonrası %65’lik fiziksel istismar %11’lere düştüğü belirtilmektedir.(9) 
Ergenlik ve 3 yaş öncesinde fiziksel istismara uğrama sıklığınsa artış dikkati çekmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde erkek 
çocuklar daha fazla şiddetli fiziksel istismara uğramakta, engelli çocukların da daha fazla köyü muamele ile karşılaştığı 
belirtilmekle birlikte bu durumun bir neden mi yoksa bir sonuç mu olduğu bilinmemekte. Düşük doğum ağırlığı, zor mizaç ve 
çoğul doğum riski arttırıyor. Ebeveyn arası çatışmanın yoğun ancak desteğin az olduğu ailelerde istismar riski artmaktadır. 
Ebeveynini fiziksel istismara uğrama öyküsü, strese artmış tepki, madde bağımlılığı, ailede 4 ve daha fazla çocuk olması riski 
arttırıyor. 
Fiziksel istismar tanısının konması zordur. Çoğunlukla tedavileri yapılıp taburcu edilmektedir. İstanbul’da yapılan bir çalışmada 6 
büyük hastanenin 3 yıllık kayıtları incelendiğinde hiç istismar raporu verilmediği tespit edilmiştir.(9) 
Teşhiste en önemli adım hekimin bundan şüphelenmesi, böyle bir ihtimali aklında tutmasıdır. Şüphe duyulan olgularda tüm 
değerlendirmeler yapıldıktan sonra karar verilmelidir. 
Zaman zaman hatalı tanı nedeniyle gereksiz yere adli süreçler yaşanmakta, bu da adli ve sosyal birçok probleme neden 
olmaktadır. Bunu yanında istismar ön planda tutulup çocuğun gerçek sağlık sorunu göz ardı edilebilmekte, tanı ve tedavi 
gecikebilmektedir. Bilirkişilik ile adli ve tıbbi tanı birlikte yürütülmelidir. 
Ayırıcı tanıda hastanın şikayeti ve öykü uyumu dışında tıbbi geçmişi, önceden maruz kaldığı yaralanmalar sorgulanmalıdır. 
Kaza olduğu söylenen yaralanmalarda öykünün yaralanma derecesi ile uyumu değerlendirilmelidir. 
 
Kaynaklar: 

1. Bull L, Children’s non accidental injuries at an accident an emergancy department: does the age of the child and the 
type of injury matter? Accid Emergency Nurs. 2006; 14:155-159 

2. Şahin F, Fiziksel İstismar, Çocuk ve Ergen psikiyatri Temel kitabı: Ed: Çuhadaroğlu Çetin F, Çoşkun A, İşeri E, Miral 
S, Motovallı N Pehlivantürk B, Türkbay T, uslu R, Ünal F. Ankara, 2008; 462-269 

3. Turla A, Dündar C, Özkanlı Ç, Prevalence of Childhood Physical Abuse in a Repesentaitive Sample of Coolage 
Students in Samsun, Turkey, Journal of Interpersonal Violence. 2011;25(7):1298-1307 

4. Ayan S, Aggressive tendency of child exposed to intrafamilial violence. Journal of Anatolian Psychiatry. 2007;8: 206-
214 

5. Deveci SE, Açık Y, Ayar A. A survey of rate of victimization and attitodes towards physical violence amang school-
aged children in Turkey. Child care, Health and Development, 2008; 34:25-31 

6. Browne K, Child abuse and neglect in Romanian families: A national prevalance study 2000. Copenhagen, 
Denmark:WHO Regional Offce for Europe 2002 
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2001. Washington, DC: US Goverment Printing Office. 2003 

8. Nakamura Y, child abuse and neglect in Japan. Pediatrics international.2002; 44:580-581 
9. Polat O. Çocuk ve Şiddet, Der Yayınları, İstanbul.2001 
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HIŞILTILI ÇOCUK 
 
Aynur Şahin 
 
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Trabzon 
 
Hışıltı, alt havayollarında oluşan daralmaya bağlı olarak hızlı hava vibrasyonu ile meydana gelen yüksek titreşimli polifonik bir 
sestir ve çocukluk çağında sık olarak görülür (1,2). Hışıltılı çocuk; semptomu bir aydan daha uzun süren ve/veya üç ya da daha 
fazla yineleyen çocuktur. Hışıltının ortaya çıktığı yaşa, çocuğun atopik zeminine, solunum fonksiyonlarındaki değişimine ve risk 
faktörlerine göre geçici hışıltı, atopik persistan hışıltı, atopik olmayan persistan hışıltı olmak üzere 3 tipi bulunmaktadır  (3). 
Erken çocuklukta geçici ya da persistan hışıltının ayırımı önemli bir sorundur. Erken yaşta geçirilen hışıltı atakları ile astım 
gelişimi arasında ilişki olduğunu gösteren yayınlar bulunmaktadır (4). Hışıltılı çocuk tanımının içinde birbirinden farklı 
patofizyolojisi ve prognozu olan hastalıklar yer almaktadır. Dolayısıyla bu hastalıkların erken dönemde birbirinden ayırt edilmesi 
takip ve tedavi yaklaşımlarının doğru yapılabilmesi için gereklidir. Hışıltılı çocukta tedavinin amacı semptomların kontrol altına 
alınarak  akut alevlenmelerin önlenmesi, çocuğun günlük aktivitelerindeki bozulmasının önüne geçilmesi, akciğer 
fonksiyonlarının korunması, çocukta normal büyüme ve gelişmenin sağlanmasıdır (5). 
 
Kaynaklar: 
1- Brand PL, Baraldi E, Bisgaard H, Boner AL, Castro-Rodriguez JA, Custovic A, et al. Definition, assessment and treatment of 
wheezing disorders in preschool children: An evidence-based approach. EurRespir J 2008;32:1096-110. 
2-Matricardi PM, Illi S, Grüber C, et al. Wheezing in childhood: Incidence, longitudinal patterns and factors predicting 
persistence. Eur Respir J 2008;32:585–92. 
3-Taussig LM, Wright AL, Holberg CJ, Halonen M, Morgan WJ, Martinez FD. Tucson Children’s Respiratory Study: 1980 to 
present. J Allergy Clin Immunol 2003;111:661-75. 
4-Castro-Rodriguez JA, Garcia-Marcos L. Wheezing and asthma in childhood: An epidemiology approach. Allergol 
Immunopathol (Madr) 2008;36:280-90. 
5-Uysal P,Karaman O. Review:Current Approach to Treatment and Follow-Up of Pre-School Children with Wheezing. Guncel 
Pediatri J. 2012; 10: 98-102. 
 
 
MEZUNİYET ÖNCESİ ACİL TIP EĞİTİMİ 
 
Cem Oktay 
 
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi,  Acil Tıp Anabilim Dalı, Antalya 

 
Tıp, iyileştirme bilimi ve sanatıdır; tarih öncesi dönemlere kadar uzanmakla birlikte modern tıp 19. yüzyıl ile başlar. Zaman içinde 
temel tıp bilimleri ve klinik bilimler oluşmuştur. Tıpta uzmanlık alanları dâhili veya cerrahi tıp, hastaların yaş aralıkları, tanısal 
veya tedavisel, ve organ-organ sistemlerine dayalı veya tekniğe-dayalı olarak ayrılmıştır.  
Acil Tıp; asıl görevi beklenmedik bir hastalık veya bir yaralanma durumunda, hastayı değerlendirmek, müdahalesini yapmak, 
tedavisini başlatmak ve daha ileri sakatlık ve yaralanmadan korumak olan bir uzmanlık dalıdır. Diğer uzmanlık alanlarının aksine 
acil tıp halkın talebi üzerine var olmuş ve gelişimini sürdürmektedir. 
Acil tıbbın bir uzmanlık anadalı olması yanında her hekim acil tıbbı bakım ihtiyacı olan hastaları tanımak, başlangıç 
değerlendirmesini ve tedavisini yapmak için gerekli olan temel acil tıp prensiplerini öğrenmelidir.  
Bu nedenle tüm tıp fakültelerinde acil tıp anabilim dalları kurulmalı ve tıp eğitiminde acil tıbbın ilgi alanına giren tüm konuların 
eğitim programındaki yeri için sorumlu olmalıdır.  
Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Ulusal Çekirdek Eğitim Programı 2014 yılında yeniden yapılandırıldı ve Yükseköğretim Kurulu 
Genel Kurulu’nda görüşülerek 2015-2016 eğitim-öğretim yılında uygulanmak üzere kabul edildi. Çekirdek Hastalıklar / Klinik 
Problemlere yönelik performans düzeyleri gözden geçirildi ve kodlar, “Öntanı”, “Tanı”, “Tanı‐Tedavi”, “Acil Durum”, “İzlem” ve 
“Korunma” olmak üzere yeniden düzenlendi. Ek olarak, Temel Hekimlik Uygulamaları içinde de bir tıp fakültesi mezununun acil 
bir durumda hangi uygulamaları yapabilmesi gerektiği tanımlandı.  
Acil tıp ortamı, odaklanmış öykü alma ve fizik muayene yapma becerisine, sağlık bakım ekibinin bir üyesi olarak görev yapmaya, 
bedel-etkin tanısal muhakemeye ve eleştirel düşünceye büyük önem verir. Bu beceriler, herhangi bir uzmanlık alanını tercih 
eden hekimler için de gereklidir. Ve bu beceriler Acil Tıp eğitimcileri tarafından en iyi şekilde öğretilebilir. 
Bu sunumda hedef, ülkemizde mezuniyet öncesi tıp eğitiminde acil tıbbın önemini ve tıp eğitimi sürecinde hangi dönemlerde ve 
hangi konularda acil tıp eğitiminin yer alması gerektiğini tartışmaktır. 
 
Kaynaklar: 

1. Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Ulusal Çekirdek Eğitim Programı. Ocak 2014 
2. International Federation for Emergency Medicine (IFEM). Undergraduate Education Curriculum for Emergency 

Medicine. 2009. 
3. American College of Emergency Physicians (ACEP). Guidelines for Undergraduate Education in Emergency Medicine 

– PREP. April 2008. 
4. American College of Emergency Physicians (ACEP). Policy Statement: Guidelines for Undergraduate Education in 

Emergency Medicine. June 2015. 
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‘MECBURİ’ KARİYER PLANLARI 
Hayaller Ege’de Sahil Kasabası Gerçekler Iğdır 
 
Öncü Sancak 
 
Iğdır Devlet Hastanesi, Acil Servis, Iğdır 
 
Giriş… doktorluğun alternatif evreni 
Beklentiler 
Bölgeye has özellikler… Coğrafi, beşeri, istatistiksel, hastalıklar… Böcek sokmaları, yılan sokmaları, brucella… 
Hastanenin özellikleri… çalışma düzeni, mevcut hekim kadrosu, nöbet düzeni, icapçı ve aktif nöbet tutan bölümler 
Tespit ettiğim ve önemli gördüğüm noktalar… merkez şehirlerde sıkıntı olarak gördüklerimizden farklı problemler, sevk 
sıkıntısı, alet edevat eksikleri, yatış sıkıntı görece daha az  
Asistanlık dönemi alışkınlıklarımızın yaratabileceği mesleki pratikteki sıkıntılar… Örn: asistanlık dönemi boyunca hiç göz 
acil bakmayıp mecburi de bakmak, bu birçok bölüme adapte edilebilir… veya elimiz ayağımız olan USG cihazının olmayışı… 
Radyoloji için rapor alamamak ve ya raporsuz iş halledememek 
Majör sıkıntılar… ülkenin tümü için geçerli olmakla beraber “tek”  muhatap olmak, kitabi ve evrensel kuralları işletememek, 
bölgedeki eski ve rutin alışkanlıkları bozamamak. Örn: parasentez hatırası 
Meslekte ilkler… Otopsi, adli raporlar, son karar mercii olmak, pratisyenle çalışmak… 
Avantajlar: ‘Batıya’ göre daha saygılı bir popülasyon, hasta sayısı değişmekle beraber daha az, kritik hasta sayısı daha az, belli 
bir saatten sonra hasta sayısının ciddi biçimde azalması, farklı bir kültür tanıma, yeni arkadaşlıklar ve tecrübeler… 
Öneriler… en başından bir plana sahip olmak ve bazı planları ertelemek, günceli takip etmek (daha zor), atamaların takibi, 
iletişimi koparmamak, tadını çıkarmak (olabildiğince)… 
 

 
SENTETİK UYUŞTURUCULAR: KEYİFTEN ÖLMEK 
 
Rıdvan Atilla 
 
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, İzmir 
 
Bu sunumun amacı toplumda uyuşturucu madde olarak tanımlanan ve kullanımı yasaklanmış doğal ve sentetik keyif verici ve 
bağımlılık yapıcı maddelerin acil servislerde en sık karşılaşılanları hakkında bilgi vermektir. Bu maddelerin genel tanıtımı, 
sınıflaması ve klinik etkilerinin açıklanmasının yanı sıra son yıllarda kullanımı oldukça artan yeni sentetik uyuşturucular hakkında 
da bilgi verildi. Uyuşturucu maddeler, etkilerine göre üç ana sınıfta toplandı: Uyarıcılar, depresanlar ve halüsinojenler. Bu üç ana 
sınıf kendi içinde sentetik ve doğal maddeler olarak gruplandı. En sık karşılaşılan Özellikle kokain, MDMA, fenetilin gibi sentetik 
uyarıcılar, eroin gibi sentetik depresanlar ve sentetik kannabinoidler gibi halüsinojenlerin klinik ve farmakolojik özellikleri 
üzerinde duruldu. Halen Türkiye’de bulunduğu resmi adli makamlarca doğrulanmayan ancak var olan ya da gelecekte ülkemize 
girebilecek yeni bazı uyuşturucu maddeler hakkında genel bir tanıtım da yapıldı.  
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ENERJİ İÇECEKLERİ: TADI KAÇTI MI?  
 
Vermi Değerli 
 
İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İzmir 
 
Enerji içecekleri kafein (genellikle eas içeriktir), taurine, vitaminler ile şeker/tatlandırıcılar, ginseng, guarana gibi diğer maddeleri 
içeren içeceklerdir. İlk olarak 1962’de ‘Lipovitan-D’ adı altında Japonya’da Taisho İlaç Şirketi tarafından fiziksel ve zihinsel 
yorgunluğu hafifletmek için pazarlanmıştır. Avrupa’da ilk olarak 1987 yılında, USA’da ise 1997 yılında ortaya çıktı. Kısmen yeni 
bir içecek sınıfı olmasına rağmen alkol ile enerji içeceklerini sıklıkla karıştıran gençler arasında hızla parti kültürünün merkezi bir 
parçası haline gelmiştir. USA’da 2008’den 2012 yılına kadar %60 artış ve 2012 yılında 12,5 milyar doları aşan satışlarla enerji 
içecek sektörünün çok hızlı ilerlediği tespit edilmiştir.  
Tüm dünyada hızla artan enerji içeceği tüketimi öncelikle ergen ve genç erişkin erkek nüfusun bir sağlık sorunudur. En sık 
kardiyovasküler ve nörolojik sisteme ait yan etkiler görülür. Enerji içeceği tüketimiyle ilgili sağlık sorunları esas olarak onların 
kafein içeriğiyle ilişkilidir. Kafein overdozu çarpıntı, hipertansiyon, diürez, santral sinir sistemi stimülasyonu, bulantı, kusma, 
belirgin hipokalsemi, metabolik asidoz, konvülziyon ve nadir olgularda ölüme bile sebep olabilir. Erişkinlerde ayrıca arteriyel 
hipertansiyon ve tip 2 DM riski artmıştır. Gebelerde aşırı kafein tüketimi geç düşük, gebelik haftasına göre küçük infant ve ölü 
doğum riskini artırır. 
Ergenler arasında enerji içeceği tüketimi tütün, uyşturucu kullanımı gibi zararlı alışkanlıklar, aşırı içme, suicidal eylemlere kadar 
varan depresyon riski ve tıbbi tedavi gerektiren yaralanmalara neden olmaktadır. Yüksek miktarda kafein içeren enerji 
içeceklerinin alkolle tüketimi alkolün etkilerini azaltmayıp maskeleyerek ‘uyanık sarhoşluk’ durumuyla kişinin daha çok alkol 
tüketimine neden olmaktadır. 
Literatürde enerji içecekleri tüketiminin zararlı sonuçlarıyla ilişkin pek çok olgu bulunmaktadır. Türkiye’den 2013 yılında bildirilen 
28 yaşındaki bir olgunun basketbol maçından 5 saat önce 250 cc’lik 3 kutu enerji içeceği içtiği, maçın 30. dakikasında bilinç 
kaybıyla hastaneye götürüldüğü, VT nedeniyle kardiyoversiyon uygulandığı, ancak 3. günde hastanın öldüğü belirtilmiştir.  
Yoğun ve uzun süreli enerji içeceği tüketiminin zararlarının minimum olması için tüketiciler bilinçlendirilmeli, pazarlama ve 
reklam endüstrisine yasal düzenlemeler getirilmeli, fiziksel, psikolojik ve toplumsal etkileri üzerine daha fazla bilimsel çalışma 
yapılarak konunun önemine dikkat çekilmelidir.  
 
Kaynaklar: 

1. Seifert SM, Schaechter JL, Hershorin ER, et al. Health Effects of Energy Drinks on Children, Adolescents, and Young 
Adults. Pediatrics 2011; 127:511–28. 
2. Grasser EK,  Yepuri G, Dulloo AG, Montani JP. Cardio- and cerebrovascular responses to the energy drink Red Bull 
in young adults: a randomized cross-over study. Eur J Nutr (2014) 53:1561–1571. 
3. Ali F, Rehman H, Babayan Z, Stapleton D, Joshi DD. Energy drinks and their adverse health effects: A systematic 
review of the current evidence. Postgrad Med. 2015 Apr;127(3):308-22 
4. Breda JJ, Whiting SH, Encarnação R, Norberg S, Jones R, Reinap M, Jewell J. Energy Drink Consumption in Europe: 
A Review of the Risks, Adverse Health Effects, and Policy Options to Respond. Frontiers in Public Health, 2014; 2 DOI: 
10.3389/fpubh.2014.00134 
5. Avci S,Sarikaya R,Buyukcam F.Death of a young man after over use of energy drink. AmJEmergMed (2013) 
31(1624):e3–4.doi:10.1016/j.ajem.2013.06.031 
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HEMODİYALİZ - HEMOPERFÜZYON: KİME? NE ZAMAN? 
 
Hasan Mansur Durgun 
 
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Diyarbakır 
 
Zehirlenmelerde zehirin vücuttan uzaklaştırılması için hemodializ ve hemoperfüzyon yöntemleri kullanılan vakaların çoğunda 
olumlu sonuçlar alınmasına rağmen kullanımı çok nadirdir. 2011 amerika zehir kontrol merkezinin verilerine göre zehirlenmelerin 
3.6 milyon zehirlenme vakasından 2300’üne hemodiyaliz, 14’üne hemoperfüzyon uygulanmıştır.  
Hemodiyaliz ve hemoperfüzyon endikasyonları: 

• Destek tedavisine rağmen hastanın genel durumunda kötüleşme olması, 
• Serebral işlevlerin baskılandığını düşündüren bulgular (hipotansiyon, hipotermi, hipoventilasyon...) 
• İlacın normal metabolizma yolunun bozuk olması (karaciğer, böbrek yetmezliği...) 
• Multiple ilaçla zehirlenmeler 
• Digital intoksikasyonu gibi diyalizle uzaklaştırılması normal eliminasyonundan hızlı olan ilaçlar 
• Yoğun tedaviye rağmen kliniği kötüleşen hastalar 
• Koma hali uzamış hastalar 
• Geç etkili ve toksik metaboliti olan ilaçlar(Metanol,Etilenglikol) 
• Pnomoni sepsis yada şiddetli KOAH  olanlar  

Hemodiyaliz: 
Kanda serbest halde dolaşan küçük molekül ağırlıklı  maddelerin yarı geçirgen bir zardan difüzyonla dialzata geçerek vücuttan 
uzaklaştırılması yöntemidir. Genellikle 4-8 saatlik bir diyaliz yeterli olmaktadır.  

• Suda çözünen 
• Molekül ağırlığı < 500 dalton 
• Dağılma hacmi < 1lt/kg 
• Proteine düşük oranda bağlanan 
• Endojen klerensi düşük (<4ml/kg/dk) 
• Tek kompartman kinetiğine sahip zehirler diyalizle uzaklaştırılabilir. 

 Hemoperfüzyon: 
Kan aktif kömür veya karbon içeren bir kartuştan geçirilir. Proteine bağlanan ve yağda çözünen ilaçlar kartuştaki kömür 
tarafından tutularak hemodiyalize oranla daha etkin bir şekilde dolaşımdan uzaklaştırılır.  Hemoperfüzyon kartuşları selüloz kaplı 
kömür, selüloz nitrat kaplı karbon veya heparin hidrojel kaplı petrol kökenli karbon olabilir. Hemoperfüzyon setleri hemodiyaliz 
setlerine benzer ve standart hemodiyaliz cihazları kullanılır. Diyaliz solüsyonu kullanılmaz. Uygun şekilde heparinizasyondan 
sonra 3 saate kadar hemoperfüzyon uygulanabilir.  

• Yağda çözünen, 
• Dağılma hacmi < 1lt/kg 
• Proteine düşük oranda bağlanan, 
• Endojen klerensi düşük (<4ml/kg/dk) 
• Kömür tarafından tutulan ajanlar hemoperfüzyonla uzaklaştırılabilir. 

Tedavi Seçimi 

- Salisilat, lityum, alkol (metanol, etanol, etilen glikol) intoksikasyonunda hemodiyaliz 
- Asetaminofen, glutetimide, teofilin, barbitürat intoksikasyonunda hemoperfüzyon 
- Redistribüsyona bağlı “Rebound Etkisi” (örn. lityum) varsa yavaş-sürekli hemofiltrasyon yöntemleri kullanılır.  

Kaynaklar: 

1- Alvin C. Bronstein MD, Daniel A. Spyker PHD, MD, Louis R. Cantilena Jr MD, PHD, Barry H. Rumack MD & Richard 
C. Dart MD, PHD. 2011 Annual Report of the American Association of Poison Control Centers’ National Poison Data 
System (NPDS): 29th Annual Report, Clinical Toxicology;2012;50:911-1164 

2- T.Rıfkı Evrenkaya, Enes Murat Atasoyu, Suat Ünver. Zehirlenmelerde Eliminasyon Tedavileri. Official Journal of the 
Turkish Society of Nephrology;2003;12(4):191-195 

3- Michael A. Darracq, MD, MPH, F. Lee Cantrell, PHD. Hemodialysıs and Extracorporeal Removal After Pediatric and 
Adolescent Poisoning Reported to a State Poison Center. The Journal of Emergency Medicine;2013;44(6):1101–1107 

4- Anna S. Shalkham, MD, Barbara M. Kirrane, MD, Robert S. Hoffman, MD, David S. Goldfarb, MD, and Lewis S. 
Nelson, MD. The Availability and Use of Charcoal Hemoperfusion in the Treatment of Poisoned Patients. American 
Journal of Kidney Diseases, Vol 48, No 2 (August), 2006: pp 239-241 

5- Tie Gang Li, Yong Yan, Na Na Wang, Min Zhao MD. Acute Carbamazepine Poisoning Treated with Resin 
Hemoperfusion Successfully. American Journal of Emergency Medicine (2011) 29, 518–522 
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ÖN OKSİJENLENDİRME VE APNEİK OKSİJENİZASYON 
 
Erkan Göksu 
 
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi,  Acil Tıp Anabilim Dalı, Antalya 
 
Hızlı seri entübasyon protokolü, gastrik aspirasyon riski ve daha çabuk desatüre olma potansiyeli olan hastalar için geliştirilmiş 
ileri havayolu sağlama yöntemidir. Bu nedenle de bu protokol acil servisler için önerilen modeldir. Acil servis hastaları doğaları 
gereği daha hızlı desatüre olurlar ve oksijen saturasyonunda düşmenin disritmi, hipoksik beyin hasarı ve ölüm gibi ciddi yan 
etkileri mevcuttur. Hızlı seri entübasyonun basamaklarından biri olan ön oksijenlendirmenin efektif olarak uygulanması, güvenli 
desaturasyon süresini uzatarak daha optimal şartlarda işlemin başarılmasını sağlayacaktır.  Bu konuşmada ön 
oksijenlendirmenin önemi, yöntemleri ve ön oksijenlendirmeden sonraki apneik dönemde de hastanın oksijenizasyonunun nasıl 
sağlanacağının anlatılacaktır.  
 
NON İNVASİV VENTİLASYON  
 
Engin Özakın 
 
Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Eskişehir 
 
İlk olarak 1930’lu yıllarda obstruktif uyku apnesinde kullanılmaya başlayan NIV’un kullanım sıklığının son yıllarda arttığı 
görülmektedir. Başlıca endikasyonları; kronik obstruktif akciğer hastalıklarında akut alevlenmeler ve kardiyojenik pulmoner 
ödemdir. Çeşitli çalışmalar nöromusküler hastalıklar, restriktif akciğer hastalıkları, travma ve ekstübasyon sonrası kullanımını 
desteklemektedir. NİV uygulanmasının kontrendike olduğu durumlar; bilinci kapalı, kardiyak ve solunum aresti ve endotrakeal 
entübasyon endikasyonunun bulunmasıdır. Şok, disrtimi, komplike akut miyokard enfarktüsü gibi kardiyak instabilite yaratan 
durumlar, gastrointestinal sistem kanamaları, status epileptikus ve anjioödem, anaflaksi ve baş boyun tümör veya üst hava 
yoluna bası yapan durumlar da ise hasta seçimine göre karar verilmesi ve mümkün olduğunca kaçınılması gereken durumlardır. 
NİV uygulaması sırasında hasta seçiminde dikkat edilecek durumlar NİV tedaviye koopere, dispneik, takipneik, respiratuar 
asidoz, hipoksemik olmalarıdır. En önemlisi bu hastalarda entübasyon gerektiren kriterlerin bulunmaması gerekir. Başarılı NIV 
tedavisi; 1-2 saatlik uygulama sonrasında paCO2’ de 6 mmHg’den fazla azalma, pH’da 0.06 artış ve respiratuar asidozun 
düzlemesi olarak gösterilmektedir. Başarısız uygulama ise tedaviye rağmen asidozun derinleşmesi, paCO2’nin 8 mmHg’dan 
fazla artması, GKS’nun 8’in altına inmesi olarak sayılabilir ki bu durumda hastalarda endotrakeal entübasyon ve mekanik 
ventilasyon gerekliliği doğar. Endotrakeal entübasyona göre NIV’un avantajları; konfor sağlar, mekanik ventilasyon ile ilişkili 
komplikasyonların oluşmasını engeller, yoğun bakım ve hastane kalış sürelerini, mortaliteyi ve maliyeti azaltır. Günümüzde en 
önemli kullanım alanları ve en fayda gören hastalıklar KOAH, akciğer ödemi ve immun süpresyondur. Düşük öneri düzeylerine 
göre entübasyon öncesi oksijenizasyonu arttırma, astım, akut akciğer hasarı, erişkin solunum distress sendromu, ekstubasyon 
sonrası, kistik fibrozis ve pnömöni hastalarında da faydalı olabilmektedir.  
 
HIZLI SERİ ENTÜBASYONDA KANITA DAYALI İLAÇ KULLANIMI 
 
Ali Vefa Sayraç 
 
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Antalya 
 
Bu sunumda sizlere hızlı seri entübasyon için kullandığımız ilaçları farklı bir bakış açısıyla anlatacağım. Klasik sınıflamamız olan 
ön tedavi, indüksiyon ve paralizi için birçok ilaç kullanıyoruz. Peki, ilaçları farklı bir şekilde sınıflasak nasıl olur. Klasikler, popüler 
olanlar, modası geçenler, elimizde bunlar var hocam ve acaba işe yarıyor mu bu ilaçlar? Bir de bu açıdan literatüre bakalım. 
Klasikler: Fentanil, Lidokain, Midazolam ve elbette Süksinilkolin 
En popülerler: Etomidat, Propofol, Ketamin 
Modası geçenler: Tiopental, Atropin 
Elimizde bunlar var hocam: Vecuronyum, Rokuronyum, Atrakuryum, Cisatrakuryum ve Pankuronyum    
İşe yarıyor bu ilaçlar? Esmolol, Efedrin, Sugammadex 
 
Kaynaklar 

1. Bruder EA, Ball IM, Ridi S , Pickett W, Hohl C. Single induction dose of etomidate versus other induction agents for 
endotracheal intubation in critically ill patients. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 1. Art. No: 
CD010225. DOI: 10. 1002/14651858.  

2. Asad E. Patanwala, Courtney B. McKinney, Brian L. Erstad, and John C. Sakles. Retrospective Analysis of Etomidate 
Versus Ketamine for First-pass Intubation Success in an Academic Emergency Department. Academic Emergency 
Medicine 2014; 21:88–91. 

3. Rao Sun, Jin Hui Tian, Lun Li, Hong Liang Tian, Wen QinJia, KeHuYang and Nong Cao. Effect of ephedrine on intubating 
conditions created by propofol and rocuronium: a meta-analysis. JEBM 5 (2012) 209–215. 

4. Perry J, Lee J, Wells G. Rocuronium versus succinylcholine for rapid sequence induction intubation. Cochrane Database of 
Systematic Reviews 2003, Issue 1. Art. No. : CD002788. DOI: 10. 1002/ 14651858. 

5. Jeffrey Joseph Perry, Jacques Lee, George Wells. Are Intubation Conditions Using Rocuronium Equivalent to Those Using 
Succinylcholine? Acad Emerg Med August 2002, Vol. 9, No. 8. 
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KRİTİK HASTADA VENTİLATÖR AYARLAMA 
 
Bülent Erbil  
 
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Ankara 
 
Trakeal entübasyon ve pozitif basınçlı ventilasyon ihtiyacı olabilecek çok geniş hasta grubu acil servise başvurur. Hava yolu 
güvenliği sağlandıktan sonra, solunum yönetimi ortaya çıkar. Klinik senaryoya göre optimal bakım sağlamak için ventilasyon 
stratejileri değişmektedir. Kullanışlı kurallar olmasına rağmen, klinik senaryolara dayalı mekanik ventilasyon stratejilerinin 
oluşturulması gereklidir.Kritik hastalarda ventilatör ayarları iyatrojenik komplikasyon riskini en aza indirirmek ve metabolik talebi 
karşılamak için yeterli dakikalık havalandırmayı sağlamak için ayarlanmalıdır. Bir çok ventilasyon modu olmasına rağmen acil 
hekimleri en çok kullanılan Asist Kontrol Ventilasyon (ACV), Senkronize Aralıklı Zorunlu Ventilasyon (SIMV), Basınç Destekli 
Ventilasyon (PSV), Non İnvaziv Pozitif Basınçlı Ventilasyon (NPPV) modlarını bilmeleri gereklidir.  
Asist kontrol ventilasyonda solunumu hasta veya makine başlatır. Hastanın solunum eforu varsa ventilatör hastanın her 
solunumunu önceden belirlenmiş sabit hacimle destekler. ACV modda yedek solunum sayısı belirlenir. Solunum işini azaltması 
avantajken,  solunumsal alkaloz riski yaratabilir. SIMV modunda hastanın önceden belirlenen sayıdaki solunumu hasta eforuyla 
senkronize olarak istenen hacimle desteklenir. Hastanın solunum eforu yoksa zaman tetiklemeli olarak aynı sayıda kontrollü 
solunum oluşturulur. ACV modu sırasında hastanın tüm solunum eforu desteklenirken SIMV modunda sadece belirlenen sayıda 
solunum eforu desteklenir. Avantajı venöz dönüşü artırır ve solunum kas gücünün korunmasını sağlar; solunum işini 
artırmasıyla dezavantaj oluşturur. Basınç destekli ventilasyon basınç kontrollü, hasta tetiklemeli ve akım döngülü bir moddur. 
Kısmi ventilasyon desteği amacıyla kullanılır. Solunum hasta tarafından başlatılır, solunum süresince önceden belirlenen basınç 
uygulanır, inspiratuvar akım belli eşik değere inince destek durdurulur.  
Kritik hastalarda başlangıçta çoğu zaman tam destek sağlayan modlardan birisinin kullanılması gerekmektedir. ACV mod 
genelikle başlangıçta tercih edilen moddur. Erken dönemde hastanın solunum işinin azaltımasını sağlar. Hastanın 
stabilizasyonundan sonra SIMV, SIMV + PSV veya PSV tercih edilebilir.  Hacim kontrollü modlarda hipoventilasyon riski daha 
düşüktür. Basınç kontrollü modlar, inspirasyon akımı, hastanın eforuyla orantılı olduğu için daha konforludur. 
 
 
TRAVMA HASTALARINDA BT OKUMA 
 
İsmet Parlak 
 
İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İzmir 
 
Künt politravma dünyadaki ölümlerin ve sakatlıkların başlıca nedeni olmaya devam etmektedir. Çoklu yaralanmaları olan 
hastalarda gün geçtikçe artık daha sık Tomografi kullanılmaya başlanmıştır. Tüm vucut BT nin kullanımı 2002 de %5 iken 2010 
da %46 olmuştur. Kritik zaman aralığında doğru ve hızlı bilgiler sağladığı kabul görmüştür. Travma skorlama sistemleri ve 
yaralanmasının mekanizmasının bilinmesi tomografiyi değerlendirmede esastır. Multiplanar reformation ve three-dimensional 
postprocessing  değerlendirmede doğru tanı koyma şansımızı arttırır. Acil cerrahi müdahle gereken, acil perkutan girişim 
gereken vasküler yaralanmalar, diafrağma rüptürü, unstabil spinal fraktür, duktal yaralanmalı pankreas, mezenter ve içi boşluklu 
organ yaralanmaları gibi önemli patolojilerin tanınması bize hızlı ve doğru tanı sağlar (1). Ayrıca  Bt nin ek yararları arasında; 
Ağrısız, noninvazıv ve doğru tanı sağlar. Major avantajı aynı anda kemik, yumuşak doku ve kan damarlarını detaylı bir şekilde 
değerlendirmemizi sağlar. Hızlı ve basit bir şekilde ciddi hayati tehdit eden abdominal yaralanmaları ve kanamaları gösterir. 
Klinik problemle kıyaslandığında aslında ucuzdur. Gerçek zamanlı görüntü sağlar. Hareket artefaktı artık yeni nesil BT lerde çok 
azdır. Medikal implant materyallerden etkilenmez. Tanı koymak için eksplatuar cerrahi ve biopsi ihtiyacını elimine edebilir. 
Nonoporetif  solid organ yaralanmalarının takibi sağlar. Scan zamanı, etkili radyosyon dozu, görüntü kalitesinden izin 
vermeksizin, mortalite oranları karşılaştırıldığında, Acil serviste kalış zamanı %53.7 azalttığı, Scan zamanını % 25 azaltmış ve 
Ortalama etkin radyasyon dozunu 32.67 dan 24.66 dan mSv düşmmüştür (2) 
Politravma hastalarında uygulanan Tüm vucut bt çekilen hastalar ile konvansiyel yaklaşımın yapılan(: direkt grafiler: gögüs 
servikal, pelvis usg selektif bt vs..) hastalar karşılaştırıldığında tüm vucut bt çekilenlerin mortalite oranlarını azalttığı ve acilde 
kalış süresini kısalttığı ancak yoğun bakım hastanede kalış süresine etkisinin olmadığı vurgulanmıştır (3). 
Tüm vucut bt hem şiddetli şoktaki anstabil hastalarda  hemde orta derecedeki şoktaki hastalarda  bağımsız bir belirleyici olarak 
anlamlı derecede hayatta kalımı arttırmıştır. Genelleme yapılamasada iyi organize olmuş travma merkezlerinde, hızlı iyi 
yapılandırılmış ise hızlıca tüm vucut bt güvenli uygulanabilir.  Anstabil multitravma hastalarında bile bunun yapılabileceği 
belirtilmektedir. Hastaların mortalitesini ve morbiditesini azalttığı bir çok çalışma ile gösterilen tüm vucut  BT nin biz acil tıp 
hekimlerinin doğru ve hızlı değerlendirmesi çok önemlidir. Acil tıp eğitiminde BT değerlendirme eğitimlerinin teorik ve 
pratiklerinin önemi çok büyüktür. Tüm vucut BT değerlendirmeleri mutlaka algoritmik olmalıdır. Bu konuda hastaneler 
algoritmalar geliştirmelidir (3,4,5). 
Kaynaklar: 
1-2012 May-Jun;32(3):609-31. doi: 10.1148/rg.323115099 , Radiographics, Author information 
2-Emerg Radiol. 2013 Oct;20(5):401-8. doi: 10.1007/s10140-013-1139-3. Epub 2013 Jun 21. 
3-J Trauma Acute Care Surg. 2013 Aug;75(2):202-6. doi: 10.1097/TA.0b013e3182905ef7 
4-Whole-Body CT in Haemodynamically Unstable SeverelyInjured Patients – A Retrospective, Multicentre StudyStefan Huber-
Wagner1*, Peter Biberthaler1, Sandra Ha¨berle1, Matthias Wierer3, Martin Dobritz4,Ernst Rummeny4, Martijn van Griensven1, 
Karl-Georg Kanz1, Rolf Lefering2, the TraumaRegister DGU54 Institute of Radiology, Klinikum rechts der Isar, Technical 
University Munich, Munich, Germany, 5 Committee on Emergency Medicine, Intensive Care and Trauma Management of the 
German Trauma Society, Berlin, Germany 
5-J Trauma Acute Care Surg. 2014 Oct;77(4):534-9. doi: 10.1097/TA.0000000000000414 
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PEDİATRİK SPİNAL YARALANMA: NE ZAMAN GÖRÜNTÜLEYELİM? TANISAL ALGORİTMA? 
 
Özge Duman Atilla  
 
İzmir Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İzmir 
 
Türkiye verileri bilinmemekle beraber, ABD’de her yıl 1400 civarında pediatrik spinal travma saptandığı yönünde veriler vardır 
(1). Omurga biomekaniklerindeki farklılıklardan dolayı daha esnek bir omurgaya sahip olan pediatrik yaş grubunda spinal 
travmalar erişkinlere göre daha nadirdir ve tüm spinal yaralanmaların sadece %5-10 kadarı pediatrik grubu içerir (2). Ancak bu 
esneklik omurgayı korusa da vertebra hasarı olmaksızın gelişen spinal yaralanmaların çocuklarda daha sık görülmesine yol 
açar. Pediatrik grupta başın gövdeye göre daha büyük olması üst servikal yaralanma riskini artırmaktadır. Travma sonrasında 
spinal travma araştırması pediatrik yaş grubunda mekanizma göz önünde bulundurularak yapılır. Özellikle nörolojik olarak 
normal pediatrik grupta spinal yaralanma tespiti için izlenmesi gereken bir algoritma yoktur. 8 yaş altı grupta üst servikal 
yaralanma riski daha yüksek iken erişkin tipi torakolomber bölge yaralanmaları büyük çocuklarda görülür (1,2). 2013 yılında 
yayınlanan “Akut servikal omurga ve spinal kord yaralanmaları yönetim kılavuzu”nda pediatrik grupta en sık görülen servikal 
omurga ve spinal kord yaralanmaları ile ilişkili olarak seviye I, II ve III önerilere yer verilmektedir. Özellikle görüntüleme ile ilgili 
olarak 3 yaş üstü grupta bilinç açık, nörolojik defisit yok, orta hat servikal yapılarda hassasiyet yok, dikkat dağıtıcı yaralanma 
yok, açıklanamayan hipotansiyon yok ve hasta intoksikasyonda değil ise seviye II öneri olarak servikal görüntüleme 
önerilmemektedir. 3 yaş altındaki grupta ise GKS>13, nörolojik defisit yok, orta hat servikal hassasiyet yok, dikkat dağıtıcı 
yaralanma yok, intoksikasyon bulgusu yok, açıklanamayan hipotansiyon yok ve hasta motorlu araç kazası, >3 m düşme veya 
şüpheli yaralanma mekanizmasına sahip değil ise seviye II öneri olarak servikal görüntüleme önerilmemektedir. 9 yaş altı 
çocuklarda servikal spinal yaralanma ekartasyonu için  radyografi kullanılacaksa yalnızca lateral ve AP görünüm yeterlidir. 
Geleneksel 3 yönlü x-ray kullanımı 9 yaş ve üstünde sensitiviteyi arttırmaktadır. Yüksek çözünürlüklü BT daha iyi görüntü 
vermekle beraber çoğu çocukta gerekli değildir (3).     
 
Kaynaklar: 
1. Murray BL, Cordle RJ. Pediatric trauma. In: Marx JA, Hockberger RS, Walls RM, eds. Rosen’s Emergency Medicine: 
Concepts and Clinical Practice. 8th ed. Philadelphia, Saunders;2014:305-23.e2 
2. Akalan N. Pediatrik spinal travma. Türk Nöroşirurji Dergisi 2013; 23(2):128-31. 
3. Rozzelle CJ, Aarabi B, Dhall SS, Gelb DE, Hurlbert RJ, Ryken TC, Theodore N, Walters BC, Hadley MN. Management  of 
pediatric cervical spine and spinal cord injuries. Neurosurgery 2013;72:205-26. 
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NÜKLEER TIP: ACİL SERVİSTE KİME VE NE ZAMAN? 
 
Hakan Şevki Eren 
 
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Sivas 
 
Nükleer Tıp  güvenilir ve ağrısız yöntemlerle, radyoaktif elementlerle işaretli kimyasal moleküller ve biyolojik materyaller 
yardımıyla, bazı hastalıkların tanısının konması ve tedavisi ile uğraşan bir tıp dalıdır. Nükleer Tıp'ta radyofarmasötikler vücuda 
verilerek ilgili organ ve sisteme ait fizyolojik görüntüler elde edilmekte ve bu yolla birçok organ ve sistemin fonksiyonları 
değerlendirilmektedir. Özellikle tiroid hastalıkları tanı ve tedavisinde, akciğer kalp hastalıkları tanısında olmak üzere bazı 
tümörler ve enflamatuvar hastalıklarda ve kemikleri tutan kanserlerde tedavi amaçlı radyoaktif madde uygulamaları 
yapılmaktadır. 
Tanı amaçlı kullanılan nükleer radyofarmasötik maddeler teknesyum-99m , galyum-67, indium-111,  iyot-123 ,talyum-201 ve 
kripton-81m’ dir. Bu maddelerin özellikleri görüntülemeye yetecek kadar radyasyon yaymalı ve vücuda herhangi bir etkisi 
olmayacak kadar kısa yarı ömürlü olmalı ve  insan vücudunda kayda değer yan etkisi olmamalıdır. 
Pulmoner emboli acil serviste sintigrafinin kullanılabileceği  en  önemli klinik endikasyondur. Testin son derece guvenli olduğu 
kanıtlanmıştır  ve sadece birkaç alerjik reaksiyon bildirilmiştir. Testin temel prensibi, akciğer kılcal damarlarının küçük  bir 
bölümünü  bloke ederek, akciğer perfüzyonunun doku düzeyinde değerlendirilmesini sağlayan teknesyum (Tc)-99m işaretli 
albumin makroagregatlarının intravenoz enjeksiyonuna dayanır. Normal perfuzyon sintigrafisi PE’nin  dışlanmasında son derece 
güvenlidir. 
Kardiyolojide ensık kullanılan radyonüklid görüntüleme yöntemleri: Miyokard fonksiyonunun görüntülenmesi (Radyonüklid 
anjiyografi),  Miyokardın perfüzyon durumunun görüntülenmesi (Miyokard perfüzyon sintigrafisi), Miyokard fonksiyon ve 
perfüzyonunun birlikte görüntülenmesi (Gated SPECT) dir. 
Nükleer Tıp Çalışmaları Doğurganlık çağındaki kadınlarda en sık yapılan nükleer tıp tetkiki pulmoner ventilasyon/perfüzyon 
(V/P) sintigrafileridir. Ayrıca tiroid, kemik ve renal sintigrafiler de sık kullanılan tetkiklerdir. Bu yöntemlerde fetal maruziyet, 
kullanılan radyoizotopun fiziksel ve biyokimyasal özelliklerine bağlıdır. En sık kullanılan radyoizotop teknesyum (Tc) 99m ve İyot 
(I)131’ dir.  
Sonuç olarak bilinenin aksine nükleer tıp uygulamaları geleneksel radyolojik tetkiklere nazaran daha güvenli radyasyon 
miktarına sahiptir. Uygun endikasyonla çoğu hastalıkta güvenle kullanılabilir. 

 
Kaynaklar: 

1. Akut Pulmoner Embolide Tanı ve Tedavi Kılavuzu European Heart Journal (2008) 29, 2276-2315 
2. Guidelines for Clinical Use of Cardiac Radionuclide Imaging: Report of the American College of Cardiology/ American Heart 

Association Task Force on Assessment of Diagnostic and Therapeutic Cardiovascular Procedures. (Committee on 
Radionuclide Imaging). Developed in Collaboration With the American Society of Nuclear Cardiology. J Am Coll Cardiol 
1995; 25:521-47 

3. Adalı F,  Adalı E. Gebelikte Tanısal Görüntüleme Yöntemlerinin Fetusa Etkisi. Van Tıp Dergisi: 15 (2):64-69, 2008 
4. Ergün EL, Bozkurt MF. Kardiyak nükleer tıp çalışmaları. Hacettepe Tp Dergisi 2010; 41:113-127 
5. Gül M, Cander B, Girişgin S, Öztürk B. Acil serviste uygun tanısal tetkiklerin seçimi.JAEM. 2006; 4(6): 4-8 
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YAŞLI HASTA TRİYAJI: SIK YAPILAN HATALAR 
 
Kerem Çorbacıoğlu 
 
Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara 
 
Hem ülkemizde hem de tüm dünyada yaşlı popülasyon artışı ile birlikte tüm acil servis başvurularının içinde yaşlı popülasyon 
payı artmaktadır (1,2). Bu başvuruların nedenlerine bakıldığında triyaj parametreleri ile yakından ilişkili travma başta olmak 
üzere, yüksek ateş, ağrı, solunum sıkıntısı ve abdominal şikayetlerin ön planda olduğu görülmektedir. Yaşlı hastaların acil servis 
son tanılarının geriye dönük olarak hangi triyaj sınıfına girdiği incelendiğinde tüm yaş gruplarına göre oldukça yüksek oranda 
acil (%36,6) triyaj grubunda tanı aldıkları görülmüştür (3).  Bununla birlikte modern triyaj kurallarının yaşlı popülasyon üzerinde 
geçerliliğin test edildiği çalışmalarda triyaj sınıflarının genç hasta popülasyonuna daha iyimser değerlendirildiği (undertriage) 
görülmüştür. Örneğin Grossman ve arkadaşları 519 yaşlı hasta ile yaptıkları çalışmada hastaların Emergency Severity Index 
(ESI) seviyelerini değerlendirmişler ve %22,5 hastanın olması gerekenden daha düşük hasta grubunda değerlendirildiğini 
saptamışlardır (4). Ichwan ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmada ise yaşlı travma hastalarında genel popülasyona uygulanan 
triyaj kriterleri yerine geriatrik triyaj skorları uygulanmasının yoğun bakımı ihtiyacını, mortalite oranını ve ISS skorunu tahmin 
etmede daha yüksek duyarlılığa sahip olduğunu göstermişlerdir (5). Sonuç itibariyle acil servis başvurularının yaklaşık %20’sini 
oluşturan yaşlı hasta popülasyonu acil servislerde tüm hasta gruplarına uygulanan triyaj parametreleri ile değerlendirilmektedir. 
Ancak yapılan çalışmalar göstermektedir bu uygulama pek çok hastayı gereğinden fazla hafif vaka olarak değerlendirilmekte ve 
tedavilerinde gecikmelere neden olabilmektedir. Dolayısıyla acil servislerde yaşlı hasta değerlendirmesi için ayrı yaşa özgü triyaj 
kriterlerinin geliştirilip uygulanmasının gerekliliği tartışılmalıdır.  
 
Kaynaklar: 
1. Aminzadeh F, Dalziel WB. Older adults in the emergency department: a systematic review of patterns of use, adverse 
outcomes, and effectiveness of interventions. Ann Emerg Med. 2002;39:238-247.  
2. Wright E. 2008-based national population projections for the United Kingdom and constituent countries. Popul Trends 2010; 
139:91–114. 
3. Kahn JH, Magauran B. Trends in geriatric emergency medicine. Emerg Med Clin North Am. 2006 May;24(2):243-60. 
4. Grossmann FF, Zumbrunn T, Frauchiger A, Delport K, Bingisser R, Nickel CH. At risk of undertriage? Testing the 
performance and accuracy of the emergency severity index in older emergency department patients. Ann Emerg Med. 
2012;60:317-25.e3. doi: 10.1016/j.annemergmed.2011.12.013.  
5. Ichwan B, Darbha S, Shah MN, Thompson L, Evans DC, Boulger CT, Caterino JM. Geriatric-specific triage criteria are more 
sensitive than standard adult criteria in identifying need for trauma center care in injured older adults.  Ann Emerg Med. 
2015;65:92-100.e3. doi: 10.1016/j.annemergmed.2014.04.019.  
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ÖLÜMCÜL GECİKME: MİYASTENİ, MİKSÖDEM, ENFEKTİF ENDOKARDİT 
 
Semra Aslay 
 
Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, KKTC 
 
MYASTENİA GRAVİS (MG) 
myasthenia = kas hastalığı 
gravis = ağır  
Relaps ve remisyonlar 
Nöromuskuler bileşkeyi en sık etkileyen hastalık 
Otoimmün 
(Vincent A, Palace J, Hilton-Jones D. Myasthenia gravis. Lancet.2001;357:2122-2128) 
Her yaş grubu,En çok kadınlar 
20-40 yaş arası daha sık 
Kas güçsüzlüğü->->-> solunum yetmezliği 
Post sinaptik motor end plaktaki Ach reseptörlerine karşı antikor 
Myastenik kriz %15-20 olguda komplikasyon olarak görülür 
(Thomas JE, Mater SA, Gungor Y, Swarup R, Webster EA, Chang I. Myasthenic crisis: Clinical features, mortality 
complicationsand risk factors for prolonged intubation. Neurology 1997;48(5):1253-1260) 
MİYASTENİK KRİZ 
Beraberinde başka hastalıklar olması ve hastalarda daha önceden MG öyküsü olması 
En sık 6. dekad 
Fiziksel aktivite sonrası solunum sıkıntısı 
Solunum sıkıntısıà entübasyon ve mekanik ventilasyon 
Kriz geçiren hastaların üçte ikisi  
(Thomas CE, Mayer SA, Gungor Y, et al. Myasthenic crisis: clinical features, mortality, complications, and risk factors for 
prolonged intubation. Neurology. 1997;48:1253-1260.) 
ACİL SERVİS MİYASTENİK KRİZ YÖNETİMİ 
A-B-C 
Geniş lümenli damar yolu 
Entübasyon ve mekanik ventilasyon 
IV Ig 400 mg/kg 
Plazma exchange 
MİKSÖDEM KRİZİ 
Bir çok organda fonksiyon bozukluğuna yol açan ciddi hipotiroidi  
Metabolik acil 
Hayatı tehdit edebilir 
Tetikleyici faktörler (enfeksiyon ve tiroid replasman tedavisinin kesilmesi en sık) 
(Myxedema coma: a new look into an old crisis. Mathew V1, Misgar RA, Ghosh S, Mukhopadhyay P, Roychowdhury P, Pandit 
K, Thyroid Res. 2011;2011:493462. Epub 2011 Sep 15) 
Bradikardi 
Hipotermi 
Hipoventilasyon 
Bilinç değişiklikleri 
Solunum depresyonu 
Kardiojenik şokà ölüm 
AYIRICI TANI 
Sepsis 
Konjesitf kalp yetmezliği 
Serebrovasküler olay 
Hipotermi 
İlaç aşırı doz alımı 
Santral sinir sistemi enfeksiyonları 
ACİL SERVİS MİKSÖDEM KRİZİ YÖNETİMİ 
A-B-C 
Vital bulguların değerlendirilmesi ve yatak başı glukoz ölçümü 
Oksijen, damar yolu, monitorizasyon 
IV tedavi 
Vasopressor uygulama tiroid replasmanından önce etki etmez 
ACİL SERVİS MİKSÖDEM KRİZİ YÖNETİMİ 
Hipotermi- pasif ısıtma 
100-200 mg IV hidrokortizon 
Tiroid replasman- IV T4 (levotiroksin) 4 Mgr/kg bolus, takiben 24 saat boyunca 100 Mgr, oral tedaviyi tolere edinceye kadar 50 
Mgr 
Tetikleyici faktörlerin tanımı ve tedavisi 
İleri yaş, bradikardi ve hipotansiyonda yüksek mortalite 
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ENFEKTİF ENDOKARDİT 
Endovasküler enfeksiyon 
Tedavi edilmediğinde mortalite yüksek 
100.000 kişide yıllık 1.9 ile 6.2 infeksiyon arası 
(Van Der Meer JT, Thompson J, Valkenburg HA et al. Epidemiology of bacterial endocarditis in the Netherlands. I. Patient 
characteristics. Arch Intern Med 1992; 152:1863-8.) 
Hasarlı endotele yapışan trombüs ilk odak 
BULGULAR 
Ateş (spesifik değil, en sık) 
Yeni/değişen üfürüm 
Konjestif kalp yetmezliği 
İleti anomalisi  
Sistemik emboli (ani körlük, osteomyelit,artrit) 
Periferik bulgular 
Endokarditte en önemli laboratuvar verileri 
Kan kültürü pozitifliği 
Ekokardiyografide vegetasyon saptanması 
Sistemik semptomlarla başvuran hastada eğer kardiak risk faktörleri de varsa açıklanamayan ateş varlığında enfektif endokardit 
düşünülmeli 
Teşhiste Duke Kriterleri 
EKG bulguları spesifik değil 
Ekokardiyografi tedavi için yardımcı olur 
Kardiak outputta azalma (kalp kapak tutulumu) 
Akciğer kapasitesinde azalma (pulmoner emboli) 
Solunum yetmezliğià entübasyon 
Mortalite  
Etken mikroorganizma 
Beraberindeki hastalık 
Yaş 
Kombine cerrahi ve medikal tedavi uygulanması 
Relaps görülebilir 
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ALTERNATİF TIP ALTERNATİF ÇÖZÜMLER 
 
Serkan Doğan 
 
İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İstanbul 
 
Alternatif tıp tıbbi tedavilerin yerine geçen, modern biyotıp ya da tedaviler tarafından kabul edilmeyen her türlü sağlık hizmeti 
olarak tanımlanır. Yararları ispatlanmamış klasik tedavi yöntemleri yerine uygulanan tedavi yöntemleridir(1). 
Tamamlayıcı tıp ise tıbbi tedavi ile birlikte uygulanan tedavi ve bakım sistemidir. Yararları ispatlanmamış klasik tedavi yöntemleri 
ile beraber uygulanan tedavi yöntemleridir(1). 
Tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulamalarının kökeni eski Çin ve Ayurvedik tıbbına dayanmaktadır. Dünyada giderek 
yaygınlaşan bu uygulamalar nedeniyle 1998 yılında Birleşik Devletlerde Ulusal Sağlık Enstitüsüne (NIH) bağlı Ulusal 
Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Merkezi (NCCAM) kurulmuştur(2).  
Geleneksel tıp( modern tıp, kanıta dayalı tıp) bilimin kurallarına ve bilimsel yöntemin uygulanmasına dayalıdır. Tamamlayıcı ve 
alternatif tedaviler ise tıbbi olmayan inançlara dayanmakta ve genellikle de klinik araştırmalarla desteklenmemektedir(3). 
Ülkemizde yapılan bir araştırmada tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulamalarının kullanılma sıklığı ortalama %46.2 olup %22.1-
%84.1 arasında dağılım göstermektedir. Bu oran diğer ülkelerle karşılaştırıldığında oldukça yüksek olduğu söylenebilir. Diğer 
ülkelerdeki yapılan araştırmalar incelendiğinde Avrupa ülkelerinde bu oran ortalama %36 olup %15-%73 arasında dağılım 
göstermektedir. Yapılan başka araştırmada ise tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulanma oranları Japonya’da %45, Amerika’da 
ise %25-84 aralığında olduğu saptanmıştır(4).  
Ülkemizde alternatif tıp 27 Ekim 2014 tarih ve 29158 sayılı resmi gazetede yayınlanan “Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp 
Uygulamaları Yönetmeliği” ile uygulanmaktadır. Bu yönetmelikte yer alan alternatif tıp yöntemleri şunlardır.  
Akupunktur, Apiterapi, Fitoterapi, Hipnoz, Sülük Uygulaması, Homeopati, Kayropraktik, Kupa Uygulaması, Hacamat, Larva 
Uygulaması, Mezoterapi, Proloterapi, Osteopati, Ozon Uygulaması, Refleksoloji, Müzikterapi(5). 
Acil Tıp açısından alternatif tıp uygulamalarına baktığımızda hastalar tarafından en sık kullanılan yöntemler sülük uygulaması, 
kupa uygulaması, hacamat, fitoterapi ve osteopatidir. Genelde biz Acil Tıp hekimleri alternatif tıp uygulamalarıyla oluşan 
komplikasyonlarla başvurular sonucunda karşılaşmakta ve tanık olmaktayız.  
Sonuç olarak insanların hastalığının tedavi yöntemini ilk olarak modern tıpta araması çok daha doğrudur. Alternatif tıp 
yöntemleri kullanılacaksa bu yöntemlerin güvenilir olduğuna dair mutlaka bilgileri alınmalıdır.  
Kaynaklar: 
1. National Center for Complementary and Integrative Health (NCCIH) 
2. Dokken, Deborah, and Nancy Sydnor-Greenberg. "Exploring complementary and alternative medicine in pediatrics: parents 

and professionals working together for new understanding." Pediatric nursing 26.4 (2000): 383. 
3. Suzuki, Nobutaka. "Complementary and alternative medicine: a Japanese perspective." Evidence-Based Complementary and 

Alternative Medicine 1.2 (2004): 113. 
4. Kav S, Hanoğlu Z, Algier L. "Türkiye’de Kanserli Hastalarda Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Yöntemlerinin Kullanımı: 

Literatür Taraması." (2008). 
5. http://www.shgm.saglik.gov.tr/belge/1-38459/yonetmelik.html 
 
BEL AĞRISI: KANITA DAYALI TANI VE TEDAVİ 
 
Hayri Ramadan 
 
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Ankara 
 
Bel ağrısı acil servise sık başvuru nedenlerinden biri olup, bu semptoma sebep olabilecek birçok neden vardır. Aslında basit gibi 
görülen bu semptom, birçok ciddi hastalığın da belirtisi olarak karşımıza çıkabilir. Bu nedenle ayırıcı tanısı zordur. Mekanik (kas 
zorlanması, disk hernisi, faset hastalığı, skolyoz, miyofasial ağrı, spinal stenoz,…), mekanik olmayan (inflamatuar, infeksiyöz, 
tümöral,…) ve yansıyan (pelvik,renal, aort, …) ağrı olmak üzere üç başlıkta sınıflandırılabilir. Bel ağrısının ayırıcı tanısında 
hastanın yaşı, ağrının lokalizasyonu ve yayılımı, başlangıç süresi, travma öyküsü, sistemik şikayetlerin varlığı, ağrının özellikleri, 
nörolojik defisitler ve geçmiş tıbbı öykü bize yardımcı olabilir. Fizik muayene ciddi hastalıkları ve nörolojik defisitleri de tespit 
edecek bir şekilde ayrıntılı olarak yapılmalıdır. Bel bölgesinde cilt, kas ve kemik yapılar detaylı bir şekilde incelenmelidir. Karın 
muayenesi yapılarak aort anevrizması gibi tanılar muhakkak dışlanmalıdır. Hastaların büyük bir çoğunluğunda laboratuvar 
testine ihtiyaç yoktur. Eğer enfeksiyon, tümör veya romatolojik nedenler düşünülüyorsa tam kan sayımı ve sedimentasyon 
istenebilir. Direk grafi sadece kırık, tümör veya enfeksiyondan şüphelenilen vakalarda istenmelidir. Tedavide ilk seçenek NSAİİ 
veya antipiretikler iken, 2. basamakta hafif opioidler ve 3. basamakta kuvvetli opioidler tercih edilmelidir. Hastalara istirahat 
etmek yerine normal aktivitelerine dönmeleri önerilmelidir. Normal aktivitelerine dönenlerin 2-7 gün istirahat edenlere göre daha 
kısa sürede iyileştikleri saptanmıştır. Hastaların %80-90 genellikle 4-6 hafta içinde şikayetleri geriler.  
Kaynaklar: 

1. Fridman B.W, at all. Diagnostic testing and treatment of low back pain in US emergency departments. A national 
perspective. Spine  2010 November 15; 35(24) 

2. Gilligan P, at all. SOCRATES 7 (synopsis of Cochrane Reviews applicable to emergency services). Emerg Med J 
2005;22:368–369. 

3. Lyndon G, at all. Adherence to clinical practice guidelines among three primary contact professions: a best evidence 
synthesis of the literature for the management of acute and subacute low back pain. J Can Chiropr Assoc 2014; 58(3). 

4. Balakrishnamoorthy R,  at all. Does a single dose of intravenous dexamethasone reduce Symptoms in Emergency 
department patients with low Back pain and RAdiculopathy (SEBRA)? A double-blind randomised controlled trial. Emerg 
Med J 2015;32:525–530. 
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AYAK BİLEĞİ YARALANMALARINDA GÜNCEL TANI VE TEDAVİ 
 
Fatma Sarı Doğan 
 
Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İstanbul 
 
Ayak bileği iskelet sisteminde en sık travmaya uğrayan bölgelerden biridir. Bu yaralanmalar yumuşak doku( tendon ve  ligament 
yaralanmaları) hasarından nörovasküler yaralanmalara, kemikte dislokasyon ve kırığa kadar geniş bir spektrum oluşturur. Ayak 
bileği anatomisini iyi tanımak, hastanın tıbbi geçmişini, travma mekanizmasını bilmek ve detaylı fizik muayene yapmak tanı ve 
tedavinin temelini oluşturur. Ayak bileğinin stabilitesi tibia, fibula, talusun oluşturduğu ve çevre ligamanlarla sarılı kompleksin 
bütünlüğüne bağlıdır. Bu ligamanlar; medial kollateral(deltoid), lateral kollateral ve  distal  tibiofibular sindesmotik komplekstir. 
Ayak bileği eklemi eklem kapsülü ile çevrilidir. Ayak bileği ekleminin fonksiyonlarından dorsifleksiyon ve plantar fleksiyonu 
tibiotalar eklem sağlarken inversiyon ve eversiyon hareketleri subtalar eklem ile sağlanır. 
Fizik muayenede hassas bölge belirlenir, anatomik yapılar, nörovasküler durum, cilt, ligament stabilitesi, ayak bileğinin 
hareketleri ve hastanın yürüyüşü değerlendirilir ve diğer bilekle kıyaslanır.  
Ayak bileği kırıklarında günümüzde iki sınıflama kullanılır. Lauge-Hansen ; yaralanma sırasında ayağın pozisyonunu ve ona 
uygulanan kuvveti temel alırken Danis-Weber (AO)’ de ise fibular kırığın seviyesi esas alınır.  
Tanıda direk grafi temeldir. Grafi gerekliliğine karar verirken Ottowa ayak bileği dikkate alınmalıdır. Grafiler  anteroposterior, 
lateral ve internal 10-20 derece rotasyonda (mortis)  çekilmelidir. Parçalı veya açık kırıklarda, kırık uçlarının  çevresel dokularla 
ilişkisini ve intraartiküler uzanımı incelemede bilgisayarlı tomografi(BT) , gizli kırık ve tendon, ligamentöz yapıları incelemede 
manyetik rezonans (MR) çekilebilir.  
Tedavide ; ayak bileği burkulmalarında veya düşük enerjili yumuşak doku travmalarında PRİCE( Protection, rest, ice, 
compression, elevation), akut (ilk 3-7 gün) dönemde kısmi ağırlık verme, tolere ettikçe tüm ağırlık verme veya fonksiyonel 
rehabilitasyon, ağrı için analjezik, dislokasyonlarda analjezik ve redüksiyon gereklidir. İzole fibula veya medial malleolar 
kırıklarda redüksiyon ve dizaltı alçı uygulanabilirken açık kırık, deplase veya anstabil ( bimalleolar, trimalleolar, medial ligament 
hasarı ve fibular kırık veya sindesmoz hasarı) kırıklarda cerrahi tedavi gerekebilir.  
Ayak bileği travmalarında komplikasyonlar; cilt sorunları, enfeksiyon, kompartman sendromu, kaynamama, yanlış kaynama, 
refleks sempatik distrofi, posttravmatik artrit olabilir. 
 
Kaynaklar: 

1- Mears S.C, Waldman B. Ankle Fracture. In: The 5-minute orthopaedic consult. Second Ed. Frassica F.J, Snopseller 
P.D, Wilckens J.H (editor). Philadelphia: Lippincott Williams&Wilkins; 2007.p 18-19. 

2- Kramer D.E. Ankle Sprain . In: The 5-minute orthopaedic consult. Second Ed. Frassica F.J, Snopseller P.D, Wilckens 
J.H (editor). Philadelphia: Lippincott Williams&Wilkins; 2007.p 24-25. 

3- Carr J.B. Malleolar fractures and soft tissue injuries of the ankle. In: Skelatal trauma. 4 th Ed. Browner B. D, Levine A. 
M, Jupiter J.B, Trafton P. G, Krettek C.(editor). Philadelphia: Saunders Elsevier; 2008. p 2515-2584. 

4- Seyhan M. Ayak Bileği çevresi kırıkları. TOTBİD Dergisi 2013; 12: 153-158. 
5- Graves M. Ankle fracture. In:Orthopaetic Knowladge Update 10.  Flynn J. M.(Editor)  North River Road Rosemont: 

American Academy of Orthopaedic Surgeons; 2011. P 493-507. 
6- Kaminski TW, Hertel J, Amendola N, Docherty CL, Dolan MG,Hopkins JT, et al. National Athletic Trainers’ Association 

Position Statement: Conservative Management and Prevention of Ankle Sprains in Athletes. Journal of Athletic 
Training 2013;48:528-45 
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SEPTİK ARTRİT; RİSK VE TEDAVİ 
 
Kenan Ahmet Türkdoğan 
 
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Aydın 
 
Tanımı: Septik artrit, eklemlerdeki sinovyal zar ve sinovyal sıvının bakteriyel, viral ya da fungal etkenlerle oluşan iltihabıdır. On 
beş yaşın altında ve 55 yaşın üstünde daha sık gözlenir.  
Risk Faktörleri: Hastanın romatoid artrit, diyabet, kronik karaciğer böbrek hastalığı, kanser, alkolizm gibi risk faktörleri taşıması; 
eklem ponksiyonu ya da eklem cerrahisi geçirmiş olması ve bağışıklık sistemini baskılayan tedavi alıyor olması risk oluşturur. 
Etyopatogenez: Tüm olgular arasında en sık görülen etkenler Gram pozitif koklardır. On ile kırk yaş arasında ise Neisseria 
gonorrhoeae’dır.Yenidoğan döneminde S.aureus, b-streptokoklar ve Gram negatif basiller en sık etken iken altı ay - beş yaş 
arasında ise Haemophilus influenzae olarak saptanmıştır.  
Klinik: Tüm eklemlerde görülebileceği gibi alt ekstremitenin yük taşıyan, geniş eklemlerinde (diz, kalça, ayakbileği) daha sık 
rastlanırken IV ilaç kullananlarda sternoclavikuler ve sacroiliak eklem tutulumu sıktır. 
Tanı: Sinovyal sıvının steril koşullarda aspire edilerek makroskobik, mikroskobik, mikrobiyolojik ve biyokimyasal 
değerlendirilmesi ile konulur.Laboratuvar bulgularından kanda beyaz küre sayı- sının ve eritrosit sedimantasyon hızının ve C-
reaktif proteinin artışı septik artriti destekleyen bulgulardır.  
Ayırıcı Tanı: Romatizmal ateş, akut jüvenil artrit, romatoit artrit, kristal artropati, reaktif sinovit, viral artritler (hepatit B, rubella, 
kabakulak), osteomiyelit, selülit, travmatik hemartroz  ayırıcı tanıda düşünülmesi gereken hastalıklardır. 
Tedavi: Amaç: Eklemin temizlenmesi, eklemin anatomik yapısının korunması ve eklemin ve ekstremitenin rehabilitasyonu. 
Antibiyotik tedavisi: Beş yaşın altındaki çocuklarda 2. (cefuroxime) ve 3. kuşak (ceftriaxone) sefalosporinler kullanılabilir. Beş 
yaşın üstündeki çocuklarda ve yetişkinlerde Gram boyasında S.aureus’u düşündüren bir görüntü saptanırsa nafsilin, oksasilin  
kullanılır. Protez enfeksiyonu, ameliyat sonrası enfeksiyon, postintraartiküler enjeksiyon söz konusu ise vankomisin, 
siprofloksasin ile kombine edilerek kullanılabilir. Toplam tedavisüresi 2-4 haftadır.  
Komplikasyonlar: Eklem kıkırdağında lizis, eklem deformasyonu, hareket kısıtlığı, subluksasyon, dislokasyon , avasküler 
nekroz, fiziste gelişme kusuru, osteomiyelit, sinovit, artrit, ankiloz gibi komplikasyonlar görülebilir. Tanının hastalığın erken 
dönemlerinde konulabilmesi ile sekelsiz bir tedavi şansı %80’ler civarındadır. Yedi günden sonra başlanan tedavilerde prognoz 
kötüleşmektedir. 
 
Kaynaklar; 
1. Ross JJ. Septic arthritis. Infect Dis Clin North Am 2005; 19:799-817.  
2. Mathews CJ, Coakley G. Septic arthritis: current diagnostic and therapeutic algorithm. Curr Opin Rheumatol 2008; 20:457-62. 
3. Dlabach JA, Park AL. Infectious arthritis. In: Canale ST, Beaty JH, editors. Campbell’s operative orthopaedics. 11th ed. 
Philadelphia: Mosby Elsevier; 2008. p. 723-50.  
4. Sammer DM, Shin AY. Comparison of arthroscopic and open treatment of septic arthritis of the wrist. J Bone Joint Surg [Am] 
2009;91:1387-93.  
5. Wirtz DC, Marth M, Miltner O, Schneider U, Zilkens KW. Septic arthritis of the knee in adults: treatment by arthroscopy or 
arthrotomy. Int Orthop 2001;25:239-41.  
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KOMPARTMAN SENDROMU 
 
Özcan Yavaşi 
 
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Rize 
 
Ekstremitelerdeki kas grupları, güçlü ve esnek olmayan fasiyal zarlarla bölümlere veya kompartmanlara ayrılmaktadır. 
Kompartman sendromu (KS), kapalı bir boşluk içerisindeki basıncın artarak aynı boşluk içerisindeki dokuların fonksiyon ve 
dolaşımlarının bozulmasına yol açması olarak tanımlanmaktadır. KS, travmayı takiben akut olarak ortaya çıkabileceği gibi, 
özellikle atletlerde olduğu gibi sinsi başlayan ağrıyla kendini gösteren kronik bir sendrom olarak da görülebilir. KS’ndaki asıl 
tehlike kompartman içindeki sinir ve kas dokusunun canlılığını yitirmesi olmakla beraber, enfeksiyon, gangren, myoglobinüri ve 
böbrek yetmezliği riski de vardır. En sık olarak tibiada oluşan kapalı uzun kemik kırığı sonrası görülmekle beraber, uyluk, önkol, 
kol, el ve ayakta da görülmektedir (1). Sadece yumuşak doku travması, açık kırıklar ve iskemi-reperfüzyon hasarı, kanama 
bozuklukları, vasküler hastalık, nefrotik sendrom, zehirli hayvan ısırıkları, intravenöz sıvıların ekstravazasyonu gibi travma dışı 
sebeplere bağlı olarak da görülebilmektedir (2,3). 
Temel olarak bir kompartmandaki basınç şu 3 durumda artar: 1) kompartman içeriğinin artması, 2) kompartmanın hacminin 
azalması ve 3) eksternal basınç. Basınç eşik değeri aşıp doku perfüzyonunu bozmaya başladıktan sonra iskemik kas 
hücrelerinin yaydığı histamin ve benzeri maddeler endotel geçirgenliğini artırır, kapiller yatak genişler ve plazma, transuda 
olarak ekstravaze olarak basınç daha da artar. 
KS klinik bir tanıdır. Bilinci açık ve oryante bir hastada, fizik muayene ve hasar ile orantısız ağrı, KS’nun temel özelliğidir. En 
güvenilir bulgu ise kompartmanın pasif gerilmesi ile ağrının ortaya çıkmasıdır (4). Çocuk yaş grubunda ağrı kontrolü için 
analjezik ihtiyacının artması tek belirti olabilir (5). Tanıda şüphe varsa kompartman içindeki basınç ölçülebilir. Bu özellikle bilinç 
durmunda azalma veya başka nedenlerle sedasyon altındaki hastalarda önemlidir. 
Cerrahi fasiyatomi, kompartmaniçi basıncı normale getirecek tek güvenilir tedavidir ve mümkün olan en erken dönemde 
yapılmalıdır (ROSEN). Fasiyatomi için hazırlık yapılırken öncelikle cilde kadar tüm sarılı materyaller gevşetilmelidir. Destek 
oksijen verilmeli, hipotansif hastalarda kan basıncı desteklenmelidir. Etkilenen ekstremite kalp seviyesinde tutulmalıdır. 
Kısacası; KS’nin temeli ‘’yüksek klinik şüphe ve erken fasiyatomi’’dir.  
 
Kaynaklar: 
1.Stracciolini A, Hammerberg EM. Acute compartment syndrome of the extremities. http://www.uptodate.com/contents/acute-
compartment-syndrome-of-the-
extremities?source=search_result&search=Acute+compartment+syndrome+of+the+extremities&selectedTitle=1%7E150 
(Erişim: 15.08.2015) 
2.Geiderman JM, Katz D. General Principles of Orthopedic Injuries. In: Rosen’s Emergency Medicine. Marx JA, Hockberger RS, 
Walls RM (eds). Elsevier, 2013. 
3. Ramos C, Whyte CM, Harris BH. Nontraumatic compartment syndrome of the extremities in children. J Pediatr Surg 2006; 
41:e5. 
4.Tzioupis C, Cox G, Giannoudis PV. Acute compartment syndrome of the lower extremity: an update Orthopedics and Trauma 
2009; 23:433-40. 
5.Bae DS, Kadiyala RK, Waters PM. Acute compartment syndrome in children: contemporary 
diagnosis, treatment, and outcome. J Pediatr Orthop 2001;21(5):680-8. 
 
 
SEPTİK ŞOK VE LEVOSİMENDAN   

Arif Alper Çevik 

Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Eskişehir 

Levosimendan dekompanse kalp yetmezliği durumundaki kritik hastaların tedavisi için geliştirilmiş kalsiyum duyarlılığını artıran 
simendanın aktif formudur. Sepsis hastalarında meydana gelen dolaşım şoku ve periferik hipoperfüzyon durumları yüksek 
mortalite ile giden durumlardır. Bu durumlarda klinikte kullanılması günlük pratiğimizin bir parçası haline gelmiş olan ve tüm 
hekimlerle yadsınmış inotropik ajanlardan farklı olarak Levosimendan myokardiyal kontraktiliteyi artırmasının yanında oksijen 
tüketimini artırmayarak önemli bir avantaja sahip gibi görünmektedir. Bu durum Levosimendan ile diğer inotropik ajanların 
karşılaştırıldığı platformlarda Levosimendan lehine bir avantaj olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu avantajına rağmen 
Levosimendanın kritik hastalardaki yararını gösteren veya gösteremeyen yayınlara rastlamak mümkündür. Bu sunum sepsis 
hastalarında diğer inotropik ajanlara karşı potansiyel bir avantaja sahip olan Levosimendanın hangi şartlardaki yada 
özelliklerdeki sepsis hastalarında yararlı olduğu, hangi doz ve sürelerde kullanılırsa etkisinin avantajlı olabileceği güncel 
yayınlar, sistematik derlemeler ve meta analizler eşliğinde verilecektir. 
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KETAMİN VE İNTRAKRANİYAL BASINÇ ARTIŞI 
 
Mutlu Kartal 
 
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Antalya 
 
Uzun yıllardır sedoanaljezide kullanılan ketamin’le ilgili önemli çekincelerden birisi intrakraniyal basıncı artırdığına ilişkin bilgidir. 
Özellikle kafa travması geçiren hastalarda kullanımını kısıtlayacak olan bu bilgiyle ilgili pek çok araştırma yapılmıştır. Bu 
konuşmada kanıtlar ışığında ketamin’in intrakraniyal basınca etkisi iki konuşmacı tarafından tartışılacaktır. 
 
 
GİRİŞİMDE YARDIMCI ENSTRUMAN OLARAK USG 
 
Aslıhan Yürüktümen 
 
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Antalya 
 
Uzun yıllardır acil servislerde tanıya yardımcı bir araç olarak kullanılan ultrasonografi rehberliğinin acil girişimsel uygulamalarda 
düşük komplikasyon, yüksek başarı oranları ile işlem performansını ve hasta memnuniyetini arttırdığı günümüzde artık aşikar bir 
saptamadır.  İlk tanımlanan ve kabul gören, halihazırda da birincil kullanım alanı olan santral ve periferal damar yolu sağlamada 
kullanımı yanı sıra sıvı tanımlama ve drenajı için (abse, perikardiyal, peritoneal, pleural, intraartikuler veya serebrospinal), 
lokalizasyon belirlemek için (yumuşak doku yabancı cisim, kalp pili uygulaması, kırık redüksiyonu, endotrakeal tüp yerleştirmede 
olduğu gibi) ve sinir bloklarında ultrasonografinin rehberliği kullanılmaktadır. Bu başlıklardan USG eşlikli sinir blokları ve lomber 
ponksiyona ek olarak arteriyel katater, gastrostomi/jejunostomi lokalizasyon kontrolü ve suprapubik katater yerleştirilmesi 
esnasında kullanımı ayrıca eğitim ve tecrübe gerektiren kullanım alanları olarak sayılmaktadır. 
Uygulayıcının tecrübesi, hastanın obesitesi, subkutan hava varlığı ve sonradan kazanılmış veya doğuşsal anatomik farklılıklar 
işlemin başarısını etkileyen temel faktörlerdir. Acil tıp uzmanının girişimsel uygulamalarda USG kullanım yeterliliğini 
sağlayabileceği asgari gereklilikler ise henüz net tanımlanmamıştır. 
Taşınabilir cihazların, rezolüsyonun iyi olduğu yüksek frekanslı lineer probları girişimlerde sıklıkla iş görmektedir. Nadiren daha 
derin alanların görüntülenmesi gerektiğinde konveks ve düşük frekanslı problar veya peritonsiller abse değerlendirme ve 
müdahalesinde olduğu gibi endokaviter problar kullanılmaktadır. Lokalizasyon belirleme veya tanımlama amaçlı olanlar hariç 
tüm girişimlerde işlemin esası metalik (enjektör ucu gibi) yapının sonografik görüntüdeki hiperekojenik yansıması ve ardı sıra 
bıraktığı artefaktın görüntülenmesine dayanmaktadır. İşlemler, statik; önceden referans noktanın USG eşliğinde işaretlenmesi ile 
veya dinamik; girişim esnasında USG’nin bir yardımcı eşliğinde veya kullanıcının bimanuel çalışması ile yapılabilir. Enjektör 
(veya katater) ucunun probun görüntüleme düzlemi içine doğrudan girişi (kısa aks yaklaşım) ile veya bu alandan uzak bir 
noktadan girişle (uzun aks yaklaşım) yapılması uygulayıcının tercihidir. Yapılacak işleme ve uygulayıcının tecrübesine göre her 
iki yöntemin de avantaj/dezavantajı vardır. 
Bu sunumda acil serviste USG eşliğinde yapılan belli başlı girişimlerde kullanılacak yöntemler, konuyla ilgili eğitim, 
standardizasyon, kayıt önerileri ve gelecek perspektifi sunulacaktır. 
 
Kaynaklar: 

1. Emergency Ultrasound Guidelines-2001. American College of Emergency Physicians. Ann Emerg Med. 
2001;38(4):470-81.  

2. Emergency ultrasound guidelines. American College of Emergency Physicians. Ann Emerg Med. 2009;53(4):550-70. 
3. Policy Statement: Emergency Ultrasound Imaging Criteria Compendium (2014) American College of Emergency 

Physicians. The Web Site: http://www.acep.org/workarea/DownloadAsset.aspx?id=32886 Accessed September 19, 
2015. 

4. Emergency Ultrasound Fellowship Guidelines (2011) American College of Emergency Physicians. The Web Site: 
http://www.acep.org/workarea/DownloadAsset.aspx?id=80954 Accessed September 19, 2015. 

5. Point-of-Care Ultrasound Curriculum Guidelines (2014) International Federation for Emergency Medicine The Web 
Site: http://www.ifem.cc/site/DefaultSite/filesystem/documents/Policies%20and%20Guidelines/IFEM%20Point-of-
Care%20Ultrasound%20Curriculum%20Guidelines%202014.pdf 
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HEMODİNAMİK MONİTÖRİZASYONDA USG KULLANIMI 
 
Özgür Dikme 
 
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İstanbul 
 
Hasta monitorizasyonu klinisyen için daima gerekli fakat bir o kadar da zor olabilecek bir süreçtir. Klasik fizik bakı bulguları ve 
vital bulgular kritik hastalık tanıları için sıklıkla yardımcı değildir. Planlanan diğer tetkikler ise zaman ve maliyet gerektirir. İyi 
sonlanım için erken tanı ve hedefe yönelik tedavi esastır. Hastanın mevcut durumu hakkında en doğru ve ayrıntılı bilgiyi 
verebilecek düşük maliyetli non-invaziv yöntemi bulmaya yönelik çalışmalar hala devam etmektedir. Özellikle son yıllarda acil tıp 
pratiğinde ultrasonografi kullanımının yaygınlaşması ile birlikte yoğun bakım hastaları için tasarlanmış birçok yöntem acil servis 
pratiğine uygun hale getirilerek kullanıma girmiş ya da yeni pratikler tanımlanmıştır. Ultrasonografi ile vital monitorizasyon temel 
olarak kardiyak, abdominal ve periferal bölümlerden oluşmaktadır. Kardiyak bölüm değerlendirmesi perikardiyal sıvı, sol 
ventrikül (yapısal ve fonksiyonel), sağ ventrikül (yapısal ve fonksiyonel) ve kardiyak çıkımdaki ana vasküler yapıların (aort ve 
pulmoner arter) değerlendirilmesini içermektedir. Abdominal bölüm değerlendirmesi ise inferior vena kava kollapsabilite indeksi 
ve abdominal aortanın anevrizma ya da disseksiyon açısından değerlendirmesini içerir. Aynı zamanda rüptüre bir anevrizma ya 
da travma hastasında hemorajik şok varlığında potansiyel sıvı toplanma alanları olan Morrison, splenorenal, pelvik alanlar ve 
bilateral plevral boşluk değerlendirlmelidir. Son olarak periferik bölümde ise hemodinamik bozulmaya neden olabilecek olası alt 
veya üst ektremitelerdeki trombüs mevcudiyetini aramayı içermelidir. Özellikle kritik hasta değerlendirilmesinde hemodinamik 
değerlendirme ve monitorizasyon temelli RUSH, ACES ve travma hastaları için E-FAST gibi birçok protokol tanımlanmıştır ve 
acil servis pratiğinde kullanılmaktadır. Kullanım alanları, avantaj ve dezavantajlarına yönelik birçok tanımlama yapılmış ve 
günümüzde de hala yapılmaktadır. Ancak ultrasonografi ile hemodinamik monitorizasyonda temel olarak bozulmuş vital 
bulgulara yönelik tanımlama yapılmaya çalışılıyormuş gibi görünse de diğer yöntemlerden farklı olarak, rakamsal olarak normal 
vitallerde aslında bozulmuş olan ve sonrasında rakamlara yansıyacak olan yapısal ya da fonksiyonel bozuklukları tanımak için 
ultrasonografi ucuz, hızla tekrarlanabilir, neredeyse tüm hasta gruplarına uygulanabilir ve non-invaziv yöntem olarak öne 
çıkmaktadır. 
Referanslar: 
1- Atkinson PR, McAuley DJ, Kendall RJ, Abeyakoon O, Reid CG, Connolly J, Lewis D. Abdominal and Cardiac Evaluation with 
Sonography in Shock (ACES): an approach by emergency physicians for the use of ultrasound in patients with undifferentiated 
hypotension. Emerg Med J. 2009 Feb;26(2):87-91. 
2- Seif D, Perera P, Mailhot T, Riley D, Mandavia D. Bedside Ultrasound in Resuscitation and the Rapid Ultrasound in Shock 
Protocol. Crit Care Res Pract. 2012;2012:503254. 
3- Körner M, Krötz MM, Degenhart C, Pfeifer KJ, Reiser MF, Linsenmaier U. Current Role of Emergency US in Patients with 
Major Trauma. Radiographics. 2008 Jan-Feb;28(1):225-42. 
 
 
YUMUŞAK DOKU USG   
 
Murat Yeşilaras 
 
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İzmir 
 
Çeşitli yaralanmaların sebep olduğu ağrı ve şişme şikayetleri acil servislere sık başvuru nedenleridir. Bu hastalar için kemik 
patolojilerini tespit etmek için direkt radyografiler oldukça ulaşılabilir ve kullanışlıdır. Ancak sadece bağları, tendon ve kasları 
ilgilendiren yaralanmaların çoğunda direkt radyografiler genellikle tamamen normaldir. Bu yaralanmaların birçoğunda ayrıntılı bir 
fizik bakı yaralanmanın tespit edilmesini sağlayabilir veya yaralanmayı dışlayabilir. Ancak acil servislerin yoğun oluşu, hastaların 
ağrı sebebiyle zor muayene edilebilmesi, tecrübe eksikliği bu yaralanmaların tespitini zorlaştıran etkenlerin başında gelir.  Aşil 
tendon yaralanmasının basit bir ayak bilek burkulması ve biseps tendon rüptürünün kas ağrısı denilerek acil servisten taburcu 
edilmesi bu hastaların sonraki tedavilerini zorlaştıracağı gibi mediko-legal sorunlara da neden olabilir.  
Kas-iskelet sistemi yaralanmalarının tespitinde altın standart manyetik rezonans görüntüleme (MRG) dir. Ancak bu inceleme acil 
servisler için çoğu zaman ulaşılır değildir.  Fizik bakı ile aşil tendon rüptürü2nden şüphelenilen bir hastaya MRG ile tanı koymak 
oldukça zahmetli, zaman alıcı ve pahalıdır. Ultrasonografi, acil servislerin çoğu için daha kolay ulaşılabilir olması, inceleme 
yapıldığı anda hemen sonuca ulaşılması, acil serviste yatak başı uygulanabilmesi ve acil doktorları tarafından kısa bir eğitim 
sonrasında hastaya uygulanabilmesi nedenleriyle acilin doğasına daha uygun bir incelemedir.  
Yumuşak doku incelemeleri kas-iskelet sistemi ile sınırlı değildir. Enfeksiyon bölgesinde derin yerleşimli veya gangrenöz 
apselerin tespitinde, yaralanma sonucu doku içinde kalmış yabancı cisimlerin tespiti ve çıkarılması gibi birçok konuda acil 
doktorlarına yardımcı olur.   
 
Kaynaklar: 
1. American College of Emergency Physicians. (2013). AECP policy state-ment: emergency ultrasound guidelines. 
2. Sahlani, L., Thompson, L., Vira, A., & Panchal, A. R. (2015). Bedside ultrasound procedures: musculoskeletal and non-
musculoskeletal. European Journal of Trauma and Emergency Surgery, 1-12. 
3. Stein, M. J., Kang, C., & Ball, V. (2015). Emergency Department Evaluation and Treatment of Acute Hip and Thigh 
Pain. Emergency medicine clinics of North America, 33(2), 327-343. 
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HASTA BAKIMINDA ETİK 
 
Özge Onur 
 
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, İstanbul 
İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İstanbul 
 
Etik, kelime olarak Latince ethicus (karakter) kökeninden gelir , iyi ve kötüyü veya doğru ve yanlışı ayırabilme bilimidir. Etik, antik 
çağlardan beri hekimlerin üzerinde durduğu bir konu olmakla beraber son çeyrek yüzyılda tıptaki teknolojik devrim, hastaların 
bilinçlenmesi, insan haklarının daha ön plana çıkması ve tıbbi bakımın maliyetinin artması, hekimlerin mesleki ve ahlaki 
sorumluluklarının önemini daha da artırmaktadır. Acil Tıp hekimleri, acil uygulamalarından kaynaklanan, daha özellikli etik 
sorunlarla karşı karşıyadır1. Bu etik sorunlar hekim-hasta ilişkisinde, hasta yararının önceliği, hasta kararlarına saygı, tarafsızlık, 
mahremiyete saygı, zarar vermeme ana başlıkları ile incelenir2. Acil hekimi ile diğer tıbbi personeller arasındaki etik konular da 
önemlidir. Acil Tıpta uygun ve yeterli hasta bakımı için ekip çalışması gereklidir. Aynı zamanda hastane yönetimi ile ilişkiler de 
önemlidir. Acil tıbbi bakım için dil, din, ırk, cinsiyet, sosyal statü gözetilmemelidir. Acil bakımın sağlanması kişilerin temel 
hakkıdır. Hastane dışında ve afetlerde de acil hekiminin görevi önemlidir.  Acil hekimleri toplumun genel sağlığını korumak için 
çaba göstermelidir3. Acil hekiminin tıbbi hata durumunda da etik sorumlulukları vardır. Hataların, hastanın fiziksel ve duygu 
durumu, hatanın büyüklük ve olası sonuçları dikkate alınarak, hastaya en erken ve en uygun zamanda söylenmesi hasta 
yararına olacaktır. Ama her ilişki iki taraflıdır. Hastaların da sorumluluğu ve görevleri vardır. Acil sağlık hizmetlerinden sadece 
acil durumlarda yararlanılmalıdır. Hastalar açık, dürüst olmalı ve hekimlere güven duymalıdır. Özkıyım düşüncesi olan hastanın 
yaşamla ölüm arasında seçim yapabilme özerkliği, hastalık nedeniyle kısıtlanmış, yaşam yönünde seçim yapabilme özerkliği, 
tıbbın yardımıyla onarılabilecek biçimde zedelenmiştir. Hasta istememesine karşın hastanede tutma, özkıyım isteğini tedavi 
sonrası yeniden değerlendirme  adil ve hasta lehinedir4. Aydınlatılmış onam (AO), tıbbi etiğin temel ilkelerinden özerklik ilkesine 
dayanmaktadır. Acil kuralı, bilinci kapalı veya onam yetkinliği olmayan hastanın hemen tedavi görmezse zarar görebileceği 
durumlarda, onam alınmadan hastanın yararına uygulanabilecek en iyi seçenek sağlık ekibi tarafından uygulanmasıdır. Özet 
olarak “önce hastaya zarar verme” uyarısı belki de durumu özetleyen cümledir5.  
 
Kaynaklar 

1. Denizbaşı A. Acil Tıpta Etik İlkelerin Temelleri ve Kullanımı. Klinik Gelişim Dergisi 2008; 21(4): 142-147. 
2. Yaylacı S, Yılmaz S, Karcıoğlu Ö. Acil Tıp ve Etik. Türkiye Acil Tıp Dergisi 2007; 7(4), :183-190. 
3. American College of Emergency Physicians (ACEP) Policy Statement Approved by the ACEP Board of Directors, 

June 1997: Code of Ethics for Emergency Physicians in ‘Ethics Manual’  
4. Adams J, Schmidt T, Sanders A ve ark. Professionalism in emergency medicine. SAEM Ethics Committee. Society for 

Academic Emergency Medicine. Acad Emerg.Med.1998;5(12):1193-1199.  
5. Moskop JC, Marco CA, Larkin GL ve ark. From Hippocrates to HIPAA: Privacy and Confidentiality in Emergency 

Medicine- Part II: Challenges in the Emergency Department (Concepts). Ann Emerg Med 2005; 45: 60-67.  
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Etimesgut Devlet Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Ankara 
 
Acil servis kalabalığı, acil servislerde mevcut olan kaynakların acil hastaların ihtiyacını karşılamadaki yetersizlik durumu olarak 
tanımlanır. Acil servis başvuruları son yıllarda hızla artmasının ve acil servislerin kriz durumunda olmasının birçok nedeni vardır. 
Bunlar arasında acil olmayan hastaların acil servise başvurmaları, acil servis personelinde sayısal eksiklikler, acil servislerin 
fiziksel sorunları gibi birçok neden sayılsa da acil servis kalabalığın ana nedeni acil servislerde müdahaleleri yapılan ve 
yatırılarak tedavi edilmesi gereken hastaların hastaneye yatırılamamasıdır.  
Acil servislerdeki kalabalığın önlenmesi için yüksek etkili çözümler arasında tam kapasite protokolü, erken taburculuk ve acil 
olmayan cerrahi işlemlerin randevu verilerek ileri bir tarihte yapılması yer almaktadır. Tam kapasite protokolü, hastanede boş 
yatak olmaması durumunda acil servisten yatması gereken hastaların hastane içinde ancak acil servis dışında koridor, 
konferans salonu gibi boş yerlere taşınmasıdır. Bu yöntem acil servis kalabalığını önlemede en faydalı yöntemlerden biridir. Acil 
servis kalabalığını azaltmada ek olarak hastalara triyaj uygulamadan hasta başında kayıt alınması, hızlı bakı ünitelerinin 
kurulması, gözlem birimlerinin kurulması, triyajın bir hekim tarafından yapılması ve acil olmayan ameliyatların iptal edilmesi 
uygulanabilir. 
Sonuç olarak acil servis kalabalığı tüm dünyada bir mortalite ve morbiditeyi artıran ciddi bir halk sağlığı sorunu olması nedeniyle 
sadece lokal bir sorun olarak görülmemeli, hastanenin genel bir sorunu gibi yaklaşılmalıdır. Acil servislerde krize yol açan 
kalabalığı önlemek için her hastane ve acil servis gerekli önlemleri almalıdır.  
 
Kaynaklar  

• Hoot NR, Aronsky D. Systematic review of emergency department crowding: causes, effects, and solutions. Ann 
Emerg Med. 2008Aug;52 

• American College of Emergency Physicians. Emergency Department Crowding: High Impact solutions. ACEP. 2008. 
Erişim tarihi:20.09.2015 

• Moskop JC .  Sklar DP, GeidermanJM. Emergency department crowding, part 1--concept, causes, and moral 
consequences. Ann Emerg Med. 2009May;53 

• Hwang U, Concato J. Care in the emergency department: how crowded is overcrowded? Acad Emerg 
Med. 2004Oct;11 

• Karaçay P. Emergency Department Crowding and Possible Solutions. HEAD.2010; 7 
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Acil Servis tasarımı; sadece bir tasarımcıyla elde edilebilecek kadar basite indirgenmemesi ve başarıya ulaşmak için tüm 
paydaşların birlikte hareket etmesi gereken bir süreçtir. Sürecin başarısı iyi bir planlamanın yanı sıra, acil servis işletim 
yöntemlerinin belirlenmesi, karşılıklı iletişim ve değiştirilebilirliğe bağlıdır. Acil Servis planlamasının başarıya ulaşması ve 
gereksinimleri desteklemesi için; kullanılacak tüm işletim yöntemlerinin efektif ve yeterli olması gereklidir. Unutulmaması 
gereken, iyi bir tasarım acil hasta bakım kalitesini artırmayacak ya da uygulanan işletim sistemlerinin aksaklıklarını 
gideremeyecektir.  
Planlamada tüm paydaşların gerekli tüm verileri değerlendirmesi sürecin en doğru başlangıç noktasıdır. Paydaşların “hasta 
odaklı” hareket etmeleri önemlidir. Tasarımcı tarafından kullanıcı tiplerinin ve kullanıcı gereksinimlerinin iyi anlaşılması 
önemlidir. 
Acil Servis farklı aktivitelerin gerçekleştiği fonksiyonel birimlerden oluşmaktadır. Fonksiyonel birimler ve gereksinimleri paydaşlar 
tarafından belirlenmelidir. Fonksiyonel birimler sıralanmalı, ve her birim için; aktivitelerin ne olduğu, kimlerin paydaş olduğu gibi 
bilgiler içeren Room Data Sheet (RDS) ler ve Room Layout Sheet (RLS)ler hazırlanmalıdır. Mühendislik gereksinimleri, 
havalandırma, aydınlatma, yangın güvenliği, mimari bitişler, gürültü kontrolü vb bilgiler fonksiyonel birimlerin sayısallaştırılması 
sürecinde RDS ve RDL lerde belirtilmeli ve son kullanıcıya bu bilgilerin aktarılması kalıcı olarak sağlanmalıdır. Kolay anlaşılır 
sketchler hazırlanmalı, sayısallaştırma sürecinde paydaşların karşılıklı planlamayı algılaması sağlanmalıdır. 
Acil Serviste çalışan/çalışacak tüm personel tasarım sürecinde medikal ekipman listelerinin oluşturulmasında yer almalı ve elde 
edilen bu bilgiler  RDS ve RDL lere işlenmelidir. Kilit bilgi olan aktiviteler, paydaşlar tarafından belirlenirken “gelecek” te 
düşünülmeli, tıp biliminde olası gelişmeler göz önüne alınmalıdır. Medikal ekipmanların belirlenmesi elektromekanik planlama 
için gerekli olmakla birlikte, klinik kullanımının tasarımcı tarafından doğru algılanmış olması önemlidir. Tasarımın 
sayısallaştırılması sürecinde rezerv alanlar düşünülmeli ya da çok fonksiyonlu birimler tasarlanmalıdır. Acil Servis tasarımında 
hastanın rolü çok önemlidir. Hasta olarak tanımlanan kullanıcı algılananın aksine pasif değil, sistemin en aktif kullanıcısıdır.  

Hastanın çevresinde konumlanacak olan medikal ekipman ve personelin dolaşım/kullanım bilgileri kullanılarak fonksiyonel 
alanlar tanımlanmalıdır. Her hastaya adapte edilebilir, çok fonksiyonlu bakım alanları oluşturulmalıdır. 
Elektromekanik gerekliliklerin yönetmeliklere uygun sayısallaştırılması gereklidir. Bakım onarım işlemleri için kolay erişim 
düşünülmeli, elektromekanik alanlar olabildiğince hasta trafiğinin dışında planlanmalıdır. 
Acil Servis tasarlanırken “Bilgi ve İletişim Teknolojileri” paydaşlarca tartışılmalı, dijital strateji belirlenmeli ve planlamaya 
aktarılmalıdır.  

 
Kaynaklar: 

1. Department of Health UK, Health Building Note 15-01 Accident and emergency departments: planning and design 
guidance 2013: London. 

2. Australasian Health Infrastructure Alliance, Australian Health Facility Guidelines - Part B - Health Facility Briefing and 
Planning - 300 - Emergency Unit, NSW Health Infrastructure, Editor 2014: Sydney. 

3. Australasian College for Emergency Medicine. Emergency Department Design Guidelines. 2014 October; Available from: 
http://www.acem.org.au/getattachment/cde7e04a-fb7d-423a-bfef-217965809d7a/Emergency 

4. American College for Emergency Physicians. Emergency Department Planning and Resource Guidelines. 2014 April; 
Available from: http://www.acep.org/workarea/DownloadAsset.aspx?id=99138 

5. The American Institute of Architects (AIA). Academy of Architecture for Health. The American Institute of Architects 
Continuing Education Systems. Healthcare 101: Emergency Department 
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Sağlık çalışanları diğer meslek gruplarına göre şiddete daha fazla maruz kalmaktadırlar. Sağlık çalışanları arasında ise, şiddete 
en fazla maruz kalanlar acil servis çalışanlarıdır. Acil servislerde şiddet riskini artıran çeşitli faktörler söz konusudur. Bu 
faktörlerden başlıcaları şunlardır: aşırı yoğunluk, uzun bekleme süreleri, ortamın stresli olması, alkol veya madde alan hastalar 
ya da yakınları, psikiyatrik hastalar, acil servislere girişin kolay hatta serbest olabilmesi, bazı hastaların veya yakınlarının acil 
servislerin şartlarına ve imkanlarına uygun olmayan beklentileri, vb. 
Şiddet fiziksel olabileceği gibi farklı şekillerde sözlü şiddet te olabilir. Acil servislerde şiddet sık görülmesine rağmen, şiddetin 
resmi raporlara ve işlemlere yansıması o kadar sık değildir. Bu durum çeşitli sebeplere bağlıdır. Bu sebeplerden başlıcaları 
şunlardır : 1- şiddetin sık olması şiddetin kanıksanmasına, olağan görülmesine yol açabilir (şiddet, işin bir parçası gibi 
görülebilir); 2- resmi bildirim/raporlandırma çalışanlar açısından zaman alıcı ya da yorucu bir işlem olarak görülebilir; 3- hiçbir 
şeyin değişmeyeceği düşünülebilir. 
İşyerindeki şiddet aynı zamanda bir iş sağlığı ve güvenliği konusudur. Çalışanlar üzerinde çeşitli olumsuz etkilere sebep olabilir. 
Örneğin; iş verimliliğinde azalma, motivasyon kaybı, anksiyete, moral bozukluğu, depresyon, uyku bozukluğu, vb.  
Çalışanlarda akut stres durumunun ortaya çıkması, şiddetin diğer bir sonucudur. Bu durum çalışanın iş kapasitesini, inisiyatif 
alma kabiliyetini düşürebileceği gibi dikkat dağınıklığına da sebep olabilir. Bu etkiler hasta güvenliği için de risk potansiyeli taşır.  
Hastane yönetimleri şiddetin önlenmesi için tedbirler almalı, stratejiler geliştirmelidirler. Ayrıca, yasal düzenlemelerle caydırıcı 
önlemlerin ve cezaların icra edilmesi, şiddetin azaltılmasında çok önemli rol oynayan uygulamalardır. Sorunun çözümü için 
kamuoyu desteği ve kamuoyunun aydınlatılması da önemlidir.  
Her hastanenin kendine göre şartları farklı olabilir ve bu şartlara göre çeşitli uygulamalar yürürlüğe konulabilir. Ancak, 
hastanelerde bazı genel uygulamaların yürürlüğe konulması şiddetin azalmasında ya da önlenmesinde etkili olacaktır. Başlıca 
genel uygulamalar şöyle özetlenebilir: 
- Acil servisler için şiddet risk analizlerinin yapılması 
- Şiddete sıfır tolerans vurgusunun yapılması 
- Acil servislere ve hastaneye girişlerde sınırlamalar getirilmesi ve kontrol uygulamaları 
- Gerekli yerlere alarm/panik düğmelerinin yerleştirilmesi 
- Agresyon ya da gerginliğin yönetimi konusunda tüm çalışanların eğitilmesi 
- Metal detektörler ve kameraların kullanılması 
- Güvenlik görevlilerinin istihdamı. 
- Sürekli ve güncel eğitimlerin yapılması. 
- Şiddetle ilgili farkındalık ve önleme çalışmaları. 
 
Kaynaklar: 
1) Kowalenko T, Hauff SR, Morden PC, Smith B. Development of a Data Collection Instrument for Violent Patient Encounters 
Against Healthcare Workers Western J Emerg Med. 2012; 13: 429-433.  
 
2) Gerberich SG, Church TR, McGovern PM, et al. An epidemiological study of the magnitude and consequences of work 
related violence:  the Minnesota Nurses' Study.  Occup Environm Med  2004: 495-503. 
3) Morrison L J. Abuse of emergency department workers: An inherent career risk or a barometer of the evolving health care 
system. JAMC  1999: 161: 1262-1263. 
4) Allen P B. Why are EDs Targets for Violence ? Pp. 57-110;  Initiating Change for ED Violence Prevention pp.215-252.  
Violence in the Emergency department. Springer Publishing Company, LLC. NY 10036. 
5) Gates DM, Ross CS, McQueen L. Violence against emergency department workers. J Emerg Med 2006, 31: 331-337. 
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S 01 METAKARPAL KEMİK FRAKTÜRLERİNİN TANISINDA ULTRASONOGRAFİNİN YERİ 
  
Salih Kocaoğlu, Ayhan Özhasenekler, Ferhat İçme, Gül Pamukçu Günaydın, Alp Şener, Şervan Gökhan 
 
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Ankara 
  
Amaç: El travmalarının tanısında acil servislerde kullanılan standart görüntüleme yöntemi X-ray görüntülemedir, ancak USG’nin 
uzun kemik fraktürlerinin tanısında gayet başarılı sonuçlar verdiği önceki yapılmış çalışmalarda belirtilmiştir. Bu çalışmanın 
amacı acil servise el travması ile gelen hastalarda metakarp fraktürlerini tanımada USG’nin yeterliliğini değerlendirmektir. 
Yöntem-Gereçler: 1 Ocak 2015- 31 Mayıs 2015 tarihleri arasında hastanemiz Acil Tıp Kliniğine el travması ile başvuran ve 
metakarp fraktürü şüphesi olan 18 yaş üstü 96 hasta çalışmamıza dahil edildi. Tek bir uygulayıcı doktor tarafından, hastalar 
metakarp fraktürü açısından USG ile longitudinal ve transvers düzlemde değerlendirildi. Daha sonra hastalara ön-arka ve oblik 
el grafisi çekildi. Bu grafi tek bir Acil Tıp Uzmanı tarafından yorumlandı. Grafiyi yorumlayan araştırmacı USG sonuçlarını ve 
hastayı görmedi. Acil Tıp Uzmanı tarafından yorumlanan el grafisi altın standart tanı aracı olarak kabul edildi.  
Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 30.1 yıl olup, yaş ortancası 27.0 yıldı. Hastalarımızın 76’sı (%79.2) erkekti ve %69.4’ünde 
sağ el travması saptandı. Hastalarımızın el travmalarının oluş mekanizmaları sıklık sırasına göre; çarpma (%35.7), düşme 
(%30.6), yumruk atma (%28.6), sıkışma (%5.1) şeklindeydi. Fizik muayene bulgusu olarak incelendiğinde en sık hassasiyet 
(%100) ve şişlik (%55.1) saptandı. X-Ray görüntüleme sonuçlarına göre 96 hastanın 40’ında metakarp fraktürü tespit edildi. 
USG ile bu fraktürlerin 37’si görüntülenebildi. X-Ray görüntüleme sonucuna göre fraktür saptanmayan 58 olgudan sadece 
birinde USG yanlış pozitif sonuç verdi. Bu bulgular ışığında metakarpal kemik fraktürlerinin teşhisinde USG yönteminin 
sensitivite (duyarlılık) değeri %92.5; spesifite (seçicilik) değeri %98.28; pozitif tahmin değeri %97.37, negatif tahmin değeri ise 
%95 olarak saptandı. X-Ray görüntüleme sonuçlarına göre en sık fraktür 5. metakarpta (%67.5) ve distal (%57.9) bölgede tespit 
edildi. 
Sonuç: Bu bulgular ışığında taşınabilir olması, tekrarlanabilir olması, iyonize radyasyon içermemesi ve gebelerde, çocuklarda 
güvenle kullanılabilir olması gibi avantajları göz önüne alındığında USG’nin metakarp fraktürlerinin tanısında etkin ve güvenilir 
bir şekilde acil servislerde kullanılabileceğini ve gereksiz grafi çekilmesinin önüne geçebileceğini düşünmekteyiz. 
  
Anahtar Kelimeler: Fraktür, Metakarp, Tanı, Ultrasonografi 
 
 
S 02 ACİL SERVİSTEKİ KRİTİK HASTADA YATAK BAŞI ULTRASONOGRAFİ İLE SIVI MONİTÖRİZASYONU 
  
Mahmut Sami Akıllı1, Mine Durusutanrıöver2, Mehmet Mahir Kunt3 
 

1Kamu Hastaneleri Kurumu, Bayburt Devlet Hastanesi, Bayburt 
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Ankara 
3Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Ankara 
  
Amaç: Acil servis te yatak başı ultrasonografi ile vena kava inferior çapı ölçümü ve santral venöz basınç ölçümünün 
ilişkilendirilmesi 
Gereç-Yöntem: Çalışmamız prospektif olarak Nisan 2014 ile Ekim 2014 tarihleri arasında acil servise başvuran sepsis tanılı 
hastalarda yapıldı. Çalışmaya tedavi planı dahilinde internal juguler ya da subklavyen ven yoluyla santral venöz kateter açılan 
hastalar dahil edildi. Santral Venöz Basınç(CVP) ölçümü yapılan hastalarda ultrason kullanılarak Vena Kava İnferior(VKİ) çapı 3 
saat arayla iki kez ölçüldü. Ölçümler curvilinier prob kullanılarak VKİ ile sağ atriyum birleşiminin yaklaşık 2 cm distalinden M-
modda yapıldı. Eş zamanlı vital bulgular ile laktat ve pH değerleri kaydedildi. Yaş ortalaması 71,7(42-92) ve %59,1’ikadın olan 
toplam 22 hastada 44 VKİKİ/CVP ölçümü yapıldı. 
Bulgular: CVP ortalaması 0.saat 5,6 mmHg, 3.saat 6,8 mmHg olarak VKİKİ ortalaması 0.saatte 0,31 olarak 3.saatte 0,26 olarak 
hesaplandı. Pearson korelasyon testi kullanılarak bakıldığında CVP değişimi ve VKİKİ değişimi arasında %64 korelasyon 
(p<0,01), inspiryumda Vena Kava İnferior(VKİ) çapındaki değişim ile CVP değişimi arasında %58 korelasyon(p<0,01), VKİKİ 
değişimi ile inspiryum VKİ değişimi arasında da % 92 korelasyon(p<0,01) bulundu. Hastaların 28 günlük mortalitesi %59,1 
toplam mortalite % 68 olarak hesaplandı.  
Sonuç: Ultrasonografi birçok endikasyon ve kullanım alanının yanında Acil Servis’lerde sepsisteki sıvı resüsitasyonunu 
yönetmek için kullanılabilir. 
Acil Servis’te sepsis sendromu tanısı konulan hastalarda ultrason kullanılarak sıvı durumu değerlendirilmesi hızlı, non invaziv, 
tekrar edilebilir, ucuz ve güvenilir bir yöntemdir. Bu çalışmada ana bulgu CVP ve VKİKİ arasında daha önceki çalışmalara 
benzer oranlardaki korelasyondur. VKİKİ değeri daha ziyade inspiryumdaki VKİ çapından etkilenmektedir 
  
Anahtar Kelimeler: Acil serviste ultrasonografi, intravasküler sıvı değerlendirilmesi, santral venöz basınç, vena kava inferior 
kollabsibilite indeksi 
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S 03 EL BİLEK TRAVMALARINDA RADYOGRAFİ KULLANIMI; KARADENİZ EL BİLEK KURALLARI İÇİN İKİNCİ ADIM 
  
Süha Türkmen1, Ayşegül Cansu2, Yunus Karaca1, Mehmet Emre Baki3, Oğuz Eroğlu4, Özgür Tatlı1, Mücahit Günaydın5, 
Ercüment Beyhun6, Abdulkadir Gündüz1, Süleyman Türedi1, Umut Eryiğit1, Ahmet Baydın7, Murat Güzel8, Faruk 
Özşahin9, Özlem Bilir10, Aynur Şahin1, Veyis Taşın11, Aslan Kalay12, Orkun Gül3 
 

1Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp AD, Trabzon 
2Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji AD, Trabzon 
3Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi AD, Trabzon 
4Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp AD, Kırıkkale 
5Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp AD, Giresun 
6Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı AD, Trabzon 
7Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp AD, Samsun 
8Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp AD, Samsun 
9Giresun Devlet Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Giresun 
10Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp AD, Rize 
11Gümüşhane Devlet Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Gümüşhane 
12Fatih Devlet Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Gümüşhane 
  
Amaç: El bilek yaralanmaları oldukça sık görülmekte olup acil servise müracaat eden bütün hastalara fizik muayene 
bulgularından bağımsız olarak el bilek grafisi istenmektedir. Bu çalışmanın amacı el bilek yaralanması ile acil servise gelen 
hastalarda fizik muayene ve fonksiyonel testleri mümkün olan en kapsamlı şekilde değerlendirmek ve hastaların radyografileri 
ile muayene bulgularını karşılaştırmak ve böylece el bilek yaralanmalarında radyografi gerekliliğini belirleyen, yaygın olarak 
kullanılabilecek, güvenilir bir klinik tanı koyma kuralı geliştirmektir. 
Gereç-Yöntem: Bu çalışma çok merkezli prospektif bir çalışma olarak yapıldı. El bilek yaralanması ile acil servise müracaat 
eden dahil edilme kriterlerine uyan tüm hastalar çalışmaya dahil edildi. Tüm hastalar travma mekanizması, inspeksiyon 
bulguları, palpasyon ile hassasiyet, aktif hareketler ile ağrı ve fonksiyonel testler açısından değerlendirildi. Her bir fizik muayene 
bulgusu sensitivite, spesivite ve aynı zamanda pozitif-negatif prediktif değerler açısından değerlendirildi. 
Bulgular: On iki aylık çalışma periyodunda altıyüz üç hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların %24.5’inde (n=148) kırık tesbit 
edildi. El bilek kırığı için radial deviasyon ile ağrı varlığı, dorsal flexion, distal radioulnar drawer testi ve axial kompresyon testleri 
yüksek sensitivite (sırasıyla 81.1, 91.2, 64.9 ve 95.3) ve yüksek negative prediktif değerler (sırasıyla 86.7, 88.5, 80.7 ve 95.0) 
gösterdiler. Bu dört testin aynı anda değerlendirme için kullanıldığında % 98.6 sensitivitesi olduğu izlendi. El bilek bölgesinde 
kırık olmasına rağmen bu dört testin sadece iki hastayı tespit edemediği görüldü. Ancak beşinci bir muayene olarak ulna distal 
uç palpasyonu eklenmesi ile %100 sensitiviteye ulaşılabileceği gözlendi.  
Sonuç: Radial deviasyon, dorsal flexion, distal radioulnar drawer, axial kompresyon testleri ve ulna distal uç palpasyonu ile ağrı 
varlığı el bilek bölgesinde kırık olasılığını artırmaktadır. Bu muayene bulgularından herhangi birinin varlığında el bilek 
radyografisi istenmesi gerekmektedir. Bununla birlikte el bilek travması ile gelen hastalarda bu beş muayene bulgusunun 
tamamının negatif olması durumunda el bilek bölgesinde kırık izlenmemektedir ve bu hastalar için büyük bir olasılıkla radyografi 
gereksiz olacaktır. 
  
Anahtar Kelimeler: El bilek travması, radyografi, klinik karar verme kuralı 
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S 04 HİPOGLİSEMİK ENSEFELOPATİ VE MANYETİK REZONANS GÖRÜTÜLEME BULGUSU 
  
Güllü Akbaydoğan Dündar, Ataman Köse, Canan Karagenoğlu, Seyran Bozkurt, İpek Ağar, Cüneyt Ayrık 
 
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A:D, Mersin 
  
Giriş: Hipoglisemik ensefalopati beyin hücrelerinde kullanılabilir glikoz eksikliğinden kaynaklanır. Uzamış ve ağır hipoglisemi 
fokal nörolojik defisit, nöbet, konfüzyon, irreversibl koma gibi nöroglikopenik semptomlarla karşımıza çıkabilir. Tanı sürecinin 
uzaması nörolojik hasarın artmasına yol açar. Yazımızda hipogisemik ensefelopatide bazal ganglionlarda, cerebral kortexde ve 
hipokampusdaki hiperintens lezyonları içeren difüzyon manyetik rezonans görütüleme (MRG) bulgularının tanıya katkısını 
sunmayı amaçladık. 
Olgu: Acil servise 81 yaşında bayan hasta bir haftadır olan oral alım bozukluğu ve üç gündür olan bilinç bulanıklığı nedeniyle 
getirildi. Özgeçmişinde yirmi yıldır Tip 2 diabet ve hipertansiyon tanısı olup insülin aspart (novorapid) insülin detemir (levemir 
flexpen) kullanıyor. Hasta evde tek başına yaşıyor, üç gündür yemek yememesine rağmen yakınları tarafından rutin insülin dozu 
yapılıyormuş. Hastanın bilinç kapalı (Glasgow Coma Scale 4; E1, V1, M2) tetraparezik, ağrılı uyarana extansör yanıt, bilateral 
ışık reflexi var ve izokorik, bilateral babinski pozitifti. Hastanın vital bulguları normal olup laboratuar bulgularında kan şekeri 37, 
diğer tetkikleri anormal bulgu yoktu. Hastanın oksiej saturasyonu % 95 idi. Hasta yaklaşık 12 saat acilde takip edildi. Glikoz 
replasman tedavisine rağmen hastanın koma hali devam ediyordu. Çekilen Diffüzyon MRG’de bazal ganglionlar ve bilateral 
cerebral korteksde yaygın hiperintens lezyonlar tesbit edildi. Hasta endokrinoloji ve nörolojiye konsülte edildi. Hasta yoğun 
bakım ünitesine yatırıldı. Uzamş hipoglisemiye sekonder gelişen irreversibl koma sonucu hasta onüç gün sonra öldü. 
Sonuç: Hipoglisemik atak sonrasında eksitatör aminoasit salınımdaki artış ve hücre içine Ca+² girişindeki artış, serebral korteks 
ve hipokampus başta olmak üzere nöronal hasara yol açar. Hipogliseminin süresi ve şiddeti nörolojik sekelin derecesini belirler. 
Hipoglisemide MRI bulguları diğer nörolojik durumların ayırıcı tanısında yardımcı olabilir. 
  
Anahtar Kelimeler: Koma, hipoglisemi, difüzyon MRG, hiperintens 
 
 
 
S 05 BEDSIDE MEASUREMENT OF THE OPTIC NERVE SHEATH DIAMETER WITH ULTRASOUND IN PATIENTS 

WITH ACUTE STROKE 
  
Yucel Yuzbasioglu1, Sema Yuzbasioglu2, Emine Akcay2, Tolga Oz1, Sinan Becel1, Selçuk Coşkun1,  
Havva Sahin Kavakli1 
 

1Turkiye Ankara Ataturk Training and Research Hospital, Department of Emergency Medicine, Ankara, Turkey 
2Turkiye Ankara Ataturk Training and Research Hospital, Department of Ophthalmology, Ankara, Turkey 
  
Objective: In our study, by measuring the diameter of optic nerve sheath thickness with ultrasonography (USG) in stroke 
patients, we aimed to find the contribution of measurement results in the diagnosis and treatment process. 
Material - Method: Age, gender, clinical features and optic nerve sheath diameter (ONSD) of 55 clinical stroke patients 
admitted to the emergency department of our hospital were evaluated. As a control group 53 patients admitted with abdominal 
pain were accepted to our study according to age, sex and ONSD. Age, gender and measurement of ONSD with USG were 
compared between patient and control group. Not only specificity and sensitivity levels, but also cut-off value for ONSD was 
determined. Correlation between ONSD and patients clinics were compared. 
Results: The mean age of the patients were 72.7 ± 12.1 and 54% were male in our study. There were no differences in terms of 
age and gender between patients and control group (p>0.05). ONS thickness was significantly higher in the patient group 
(p<0.05). While the clinical status of patients worsen, it was determined that ONSD were significantly increase (p<0.05). In our 
study we found the cut-off value of ONSD of patient group as 3.57 mm (95% confidence interval: 0.86-0.96); and respectively, 
83.6% sensitivity, 77.4% specificity. 
Conclusion: Eventually, ONSD measurement with USG for stroke patients is one of the cost-effective, non-invasive and 
valuable method to support the diagnosis. Beside, this examination can be used to assess the clinical status of patients and ICP 
grading. 
  
Keywords: Optic Nerve Sheath, Acute Stroke, Ultrasonography 
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S 06 BEDSIDE MEASUREMENT OF THE OPTIC NERVE SHEATH DIAMETER WITH ULTRASOUND IN PATIENTS 
WITH ACUTE VERTIGO 

  
Yucel Yuzbasioglu1, Sema Yuzbasioglu2, Ahmet Fatih Kahraman1, Ferhat Icme1, Hasan Altinkaynak2, Asleddin 
Ahmetali1, Havva Sahin Kavakli1 
 

1Ankara Ataturk Training and Research Hospital, Department of Emergency Medicine, Ankara, Turkey 
2Ankara Ataturk Training and Research Hospital, Department of Ophthalmology, Ankara, Turkey 
  
Objective: The aim of this study is to evaluate the availability of Optic nerve sheath diameter (ONSD) measurement in the 
diagnosis and differential diagnosis in patients with acute vertigo.  
Materials-Methods: The study group included 28 patients who admitted to our emergency department (ED) with complaint of 
acute vertigo and the control group included 30 patients who were followed up in the ED due to non-specific chest pain. Age, 
gender, clinical characteristics and ONSD measurements of the patients were evaluated. Age, gender, clinical characteristics 
and ONSD measurements of the patients and the control group were compared. The clinical characteristics that might affect 
ONSD in the patient group were evaluated. Cut-off value, specificity and sensitivity of the ONSD measurements in acute vertigo 
were determined. 
Results: The mean age of the patients included in our study is 56.7 ± 19.4 years, which is higher than the control group. The 
percentage of females was 53.6% and there was no difference between the study group and control group (p> 0.05). The 
average ONSD of the patients group was significantly higher than the control group (p <0.05). We found no relationship 
between nystagmus and average ONSD (p> 0.05). We found no relationship between the side of nystagmus and left and right 
ONSD measurements (p> 0.05) Additional complaints and the nature of the complaints had no effect on the ONSD (p> 0.05). 
When we accepted the cut-off point of 4.45, the sensitivity of the patient group was 85.7%, and specificity was 96.7%. 
Conclusion: We suggest that ONSD measurement may be useful as a diagnostic tool in acute vertigo. 
  
Keywords: Optic nerve sheath diameter, Acute vertigo, Bedside ultrasound 
 
 
S 07 KEEP CALM, THE BEDSIDE USG IS HERE 
  
Yusuf Altunöz, Mehmet Necmettin Sutaşır, Cantürk Emir, Yusuf İş, Harika Gündüz,  
Özgür Çevrim 
 
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İstanbul 
  
Objective: Pulmoner embolism represents the second leading cause of sudden, unexpected, nontraumatic death in outpatients. 
As a result of massive pulmonary embolism pulmonary artery pressure (PAP) rapidly increase, thereby resulting in acute right 
ventricular dilatation, systolic dysfunction and cardiovascular collapse. 
Case: 58 year old female patient admitted to emergency department with chest pain starting about an hour ago. Her vital signs 
were as follows BP:40/20, HR:130/m, RR:24/m, sPO2 was 88%, T:36.7 °C. There were sinus tachycardia on her ECG. There 
was only usage of metotrexate for rheumatoid arthritis and there were no other comorbid disease, drug usage or smoking. The 
bedside USG was performed. There were no abnormalities about abdominal aorta but there was a huge right ventricle on the 
subxiphoid imagining. The pulmonary comuted tomography angiography was performed and embolus was detected in the 
bilateral main pulmonary artery. Because of the critical findings on her vital signs thyrombolytic treatment was started by giving 
100 mg of alteplase infusson in 2 hours. After 15 minutes from the thrombolytic treatment had started; BP:100/60 mmHg, 
HR:120/m, sPO2 was 100% with oxygen inhalation at a rate of 2 litres per minute with a nasal cannula. The chest pain and 
respirotary distress were decreased. After the treatment had finished, the patient were hospitalized to general intensive care 
unit.  
Conclusion: Pulmonary embolism is one of vital vascular emergencies and had fatal prognosis but most of patients can be 
fulled recovery based on early diagnosis and treatment. It must be kept in mind that usage of metotrexate can icrease the risk of 
pulmonary embolism. And also it is important to remind for emergency physicians that bed-side USG or ECO is one of the most 
valuable diagnositc procedures with the critical patients who has chest pain and respirotary distress. 
  
Keywords: bedside USG, pulmoner embolism, thrombolytic treatment 
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S 08 KASITLI KOLŞİSİN OVERDOZU VAKASINDA; KARDİYAK TOKSİSİTE, RABDOMİYOLİZ, HEMATOLOJİK 
TOKSİSİTE, ELEKTROLİT İMBALANSI VE AKUT BATIN 

  
Betül Akbuğa Özel, Elif Çelikel, Gülsüm Kocalar 
 
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Ankara 
  
Giriş: Kolşisin intoksikasyonu yaygın olmayan ancak potansiyel olarak hayatı tehdit edebilen toksikolojik bir acildir. 0,5-0.8 
mg/kg alımlarda yeterli destek tedaviyle yüksek sağ kalım oranları, >0.8mg/kg alımlarda ölümler bildirilmiştir. İlk gün bulantı, 
kusma, diyare, dehidratasyon, lökositoz görülürken takip eden 7 gün içinde pansitopeni, renal yetmezlik, disritimler, kardiyak 
kollaps, elektrolit imbalansı ve rabdomiyoliz gelişebilmektedir. 
Vaka: 19 yaşında erkek hasta bilateral el bileklerinde yüzeyel kesilerle acil servise başvurdu. Birinci derece yakınlarının isteğiyle 
hastaneden çıkarılan hasta, aynı gün, özkıyım amaçlı 10 kolşisin tablet alımıyla acil servise başvurdu. Hasta anestezi yoğun 
bakım ünitesi (YBÜ)’ne yatırıldı. Asemptomatik olması nedeniyle 15 saat sonra taburculuğu yapılan hasta, ilaç alımından 46 
saat sonra bulantı, kusma, güçsüzlük şikayetleriyle acil servise üçüncü kez başvurdu. İlk alınan kolşisin adedinin 60 tablet 
(0.5mg/kg=30 mg) olduğu belirtildi. Tam kan sayımında; eritrositoz, lökositoz ve trombositopeni mevcuttu. Böbrek fonksiyonları 
doğaldı. Karaciğer fonksiyon testlerinde 3-7 kat artış görüldü. hsTnT: 5.974ng/L(<0.034) ve elektrokardiyografi 72/dk ve NSR idi. 
Hasta önce koroner YBÜ’e sonra anestezi YBÜ’ne yatırıldı. İlaç alımından 58 saat sonra; CK: 2924U/L(30-200) CK-MB: 
154ng/ml(0-7.2), hsTnT: 8.954ng/L idi. Yetmişyedinci saatte hiponatremi, hipomagnezemi, hipofosfatemi, hipokalsemi mevcuttu. 
Konservatif tedavi alarak 108 saat sonra taburcu olan hasta,11 saat sonra, karın ağrısı, kusma şikayetiyle dördüncü kez acil 
servise başvurdu. Periumblikal hassasiyeti, defansı saptanan hastanın abdominal tomografisinde paralitik ileus saptandı. Hasta 
genel cerrahi servisine yatırıldı. Dördüncü acil servis başvurusundan 84 saat sonra sorunsuz taburcu edilen hastanın ek acil 
servis başvurusu olmadı.  
Tartışma: Bilinen ya da şüpheli kolşisin intoksikasyonlarında, gastrointestinal semptom ve bulguları olan hastalar en az 8-12 
saat izlenmelidir. Kardiyovasküler kollaps riski bulunan hastaların ise en az 24-48 saat yoğun bakım ünitesinde izlenmesi 
sağlanmalıdır. Ani kardiyak kollaps riski seri troponin ölçümleri ile takip edilmelidir. Hasta yönetiminde; gastrik lavaj, çoklu doz 
aktif kömür, yeterli intravenöz sıvı, semptomatik tedavi önemlidir. Hemodiyaliz ve hemoperfüzyon kolşisin intoksikasyonunun 
primer yönetiminde değil ama olası rabdomiyoliz ve renal yetmezlik halinde düşünülmelidir. 
  
Anahtar Kelimeler: çoklu organ yetmezliği, kolşisin, overdoz 
 
 
S 09 DO GRAYANOTOXIN LEVELS IN BLOOD, URINE AND HONEY AFFECT CLINICAL OVERVIEW?  

A DESCRIPTIVE STUDY 
  
Ali Aygün1, Aynur Şahin1, Yunus Karaca1, Süha Türkmen1, Süleyman Türedi1, Faik Ahmet Ayaz2, Selim Yurtsever3, Su 
Ahn4, Suncheun Kim4, Abdülkadir Gündüz1 
 

1Karadeniz Technical University, Faculty of Medicine, Department of Emergency Medicine, Trabzon 
2Karadeniz Technical University, Faculty of Science, Department of Biology, Trabzon 
3Arhavi State Hospital, Department of Emergency Medicine, Artvin 
4Daejeon Institute, National Forensic Service, South Korea 
  
Aim: Grayanotoxin-containing honey produced by bees fed on nectars from the plants Rhododendron ponticum and 
Rhododendron luteum is known in Turkey as ‘Mad Honey’ or ‘Rose of the Forest Honey.’ No studies have shown the level of 
toxin in both honey and the body fluids of affected individuals in intoxications caused by rose of the forest honey. The purpose 
of this study was to investigate whether there is an association between grayanotoxin levels in urine and blood of patients with 
mad honey intoxication. 
Method: Twenty-five cases diagnosed with mad honey intoxication at a university hospital emergency department between 
September 2013 and December 2014 were included in the study. Samples of mad honey consumed by patients were obtained. 
GTX 1 and GTX 3 levels from patients’ blood and urine and from honey consumed were investigated simultaneously using the 
LC-MS/MS system. 
Results: No statistically significant correlation was determined between GTX levels in urine and blood or in honey consumed in 
patients with SBP<=90 mmHg or SBP>90 mmHg. No correlation was also determined between GTX levels in urine and blood or 
in honey consumed in patients with heart rate <50/min. No GTX 3 was detected in any patient with heart rate >=50/min 
(p=0.00). 
Conclusion: This descriptive study is the first to show grayanotoxin levels in body fluids of patients with mad honey intoxication. 
No association was determined between grayanotoxin levels in blood and clinical data. 
  
Keywords: Blood pressure, grayanotoxin levels, LC-MS/MS, mad honey, pulse 
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S 10 PROTHROMBIN COMPLEX CONCENTRATES UTILITY FOR WARFARIN-ASSOCIATED HEMORRHAGE 
  
Seçgin Söyüncü, Savaş Arslan, Halil Mutlu, Fırat Bektaş 
 
Akdeniz University School of Medicine, Emergency Department, Antalya 
  
Introduction: Prothrombin Complex Concentrate (PCC) for reversal of warfarin is the main therapeutic option in cases of life-
threatening bleeding. Aim of the study was to investigate for using 4-factor PCC brought to the therapeutic levels of International 
Normalized Ratio (INR) values in cases of life-threatening bleeding in Emergency Department.  
Methods: This retrospective cohort study was performed in a tertiary care university emergency department. Patients with 
active bleeding who were taking warfarin with INR levels of >=1.5, and had received 4-factor prothrombin complex concentrate 
for treatment were included in to study. Results: A total of 75 patients were included in the study. The median age of the study 
participants was 68 (minimum 23 to maximum 87) years and 45.3% (n = 34) of them were male. INR levels was normalized all 
patients who were received 4-factor PCC. Red blood cell (RBC) was transfused in 16 patients (21%) because of the low 
hemoglobin levels. Mean unite of the RBC packet was 2,75. The lengths of hospital stay of receiving 4-factor PCC rate were 
determined 4.9 ± 8.7 days. No thrombotic complications or adverse drug reactions were observed after 4-factor PCC 
administration in any of the patients.  
Conclusions: In our study 4-factor PCC was found to be effective and safe in rapidly reversing the effects of warfarin. 
  
Keywords: Prothrombin complex concentrate, warfarin, hemorrhage 
 
 
 
S 11 KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMESİNİN ORTAYA ÇIKARDIĞI AKUT MİYOKARD ENFARKTÜSÜ OLGUSU 
  
Bahadır Karaca, Mükerrem Altuntaş, Merve Gedikli, Avni Uygar Seyhan 
 
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği, Kayseri 
  
Karbonmonoksit zehirlenmeleri sık görülen, mortalite ve morbiditesi yüksek, birçok organ ve sistemi etkileyen toksikolojik 
acillerdendir. Nörolojik ve kardiyolojik komplikasyonları yaygındır. Semptomları genellikle nonspesifiktir ve gözden kaçabilir. 
Ciddi perfüzyon yetersizliği oluşturabileceğinden, hastalarda organ hipoksisi riski yüksektir.  
Olgu: Altmış dört yaşında erkek hasta acil servise halsizlik ve bulantı şikayetleriyle başvurdu.Hastanın bilinen bir hastalığı 
yoktu. Fizik muayenesinde TA:120/70, Nb: 96/dk, A: 36,5 0C, SpO2: 94 idi. Sistem muayeneleri doğaldı. Hastaya % 100 O2 
verilmeye başlandı ve arteriel kan gazı alındı. Kan gazı incelemesinde pH: 7,36, pCO2: 36,8, pO2: 109, HCO3: 20,6, SpO2: 
94,2, CoHb: 44.2 idi. Diğer alınan kan örnekleri doğaldı. Hasta O2 aldığı sırada sırtında ve göğüsünde ağrısı olduğunu ifade etti. 
EKG çekildi; normal sinus ritm olarak değerlendirildi. Hasta acil servisteki yaklaşık 1 saatlik takibi sırasında göğsünde ağrısının 
olduğunu tekrarlayınca çekilen ikinci EKG’de V1-4 ST elevasyonu ve QS dalgaları izlendi. Kardiyak belirteçlerden cTnT: 0,011 
ng/ml, CK:236 U/L, CK-MB:21 U/L olarak tespit edildi. Hasta mevcut bulguları ile koroner yoğun bakıma akut anterior MI ve CO 
zehirlenmesi tanıları ile yatırıldı. Yapılan koroner anjiografide sol koroner artere anjiyoplasti uygulandı.  
Tartışma: Karbonmonoksit zehirlenmesi akut veya kronik olabilir. Hastalar klinikte genellikle santral sinir sisteminin 
etkilenmesine bağlı bulgular ile başvurmalarına rağmen ciddi kardiyak anormallikler görülebilir. CO zehirlenmesi sonrası MI 
gelişme oranı nadirdir. Elektrokardiyografik ST segment ve T dalga değişiklikleri sık olarak görülebilir. Kardiyak etkilenme, 
karbon monoksitle karşılaşmadan hemen sonra oluşabileceği gibi birkaç gün sonra da gerçekleşebilir. Çarpıntı, sinüs taşikardisi, 
atriyal fibrilasyon, ventriküler ekstrasistol, bradikardi gözlenebilir. 
Sonuç: Bu olgumuzla ülkemizde ve dünyada sık görülen karbonmonoksit zehirlenmesinin akut miyokard infarktüsü başta olmak 
üzere kardiyak sistemde bozukluklara neden olabileceğine dikkat çekmeyi amaçladık.. Özellikle yaşlı ve komorbid hastalıkları 
olan hastalarda CO zehirlenmesinin altta yatan hastalıkları tetikleyebileceği unutulmamalıdır. Tipik göğüs ağrısı olmayabileceği 
için otoriteler, CO’ya maruziyetten bir saat sonra tüm hastaların enzimatik monitörizasyonu ve dikkatli bir EKG 
değerlendirmesinin önemini vurgulamaktadırlar. 
  
Anahtar Kelimeler: Akut myokard enfarktüsü, karbonmonoksit, intoksikasyon 
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S 12 KONTRAST MADDE NEFROPATİSİNİN ERKEN TANISINDA SERUM NGAL 
(NEUTROPHIL GELATINASE-ASSOCIATED LIPOCALIN) DÜZEYİNİN PREDİKTİF DEĞERİ 

  
Murat Muratoğlu, Cemil Kavalcı, Elif Kılıçlı, Meliha Fındık 
 
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil tıp AD, Ankara 
  
Çalışmamızda, kontrast madde nefropatisi (KMN) gelişen hastalarda, serum NGAL düzeyinin erken tanıdaki yerinin araştırılması 
amaçlanmıştır.  
Çalışmamız, 1 Kasım 2014 – 28 Şubat 2015 tarihleri arasında kontrastlı batın tomografi çekilen 74 hasta ile prospektif olarak 
tasarlandı. Hastaların; demografik bilgileri (yaş, cinsiyet), şikayetleri, sodyum, potasyum, üre, kreatinin, BT sonuçları ve NGAL 
sonuçları değerlendirildi. Sodyum, potasyum, üre, kreatinin ve NGAL değerleri 0., 6. ve 72. Saatlerdeki değerleri değerlendirildi. 
Parametrik verilerin analizinde Student T-Testi, non-parametrik verilerin analizinde Mann-Whitney-u testi, niteliksel verilerin 
analizinde Ki-kare testi, verilerin zaman içindeki değişiminin değerlendirilmesinde Friedman Testi kullanıldı. p<0,05 değeri 
istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. 
Hastaların % 16,2’sinde KMN geliştiği saptandı. KMN gelişen grubun yaş ortalaması daha yüksekti (p<0,05). KMN gelişimi ve 
cinsiyet arasında ilişkiye rastlanmadı (p>0,05). Sodyum ve potasyum düzeylerinin gruplar arasında fark oluşturmadığı, ancak 
tüm grup incelendiğinde sodyumun zaman içinde anlamlı olarak yükseldiği belirlendi (p<0.05). Üre düzeyinin 0. ve 6. saatlerinde 
gruplar arasında fark oluşturmazken (p>0,05); 72. saatte üre düzeyinin KMN gelişen grupta yükseldiği belirlendi (p<0.05). Tüm 
grupta, üre’nin zaman içindeki değişimi anlamlı değildi (p>0.05). Kreatinin düzeyinin gruplar arasında fark oluşturmadığı 
(p>0,05), ancak zaman içinde anlamlı olarak arttığı saptandı (p<0.05). Gruplar arasındaki 0. ve 72. saatlerdeki NGAL düzeyi 
arasında fark yokken (p>0,05), KMN gelişen grupta 6. saatteki NGAL düzeyi anlamlı olarak yüksekti (p<0,05). 6. saat için 
hesaplanan NGAL düzeyinin cut-off değeri 972,5; bu kesim değerinde sensitivite % 66,7 ve spesifite % 98,4 olarak hesaplandı. 
Çalışmamızda AUC değeri 0,98, (minimum: 0,953; maksimum: 1,000) olarak ölçüldü. NGAL’ın 6. saatteki yükselişi ve 72. 
saatteki düşüşü istatiksel olarak anlamlıydı (p<0.05).  
Sonuç olarak; KMN gelişen hastalarda NGAL erken tanıda kullanılabilecek bir yöntem olduğu kanısı doğmaktadır. 
  
Anahtar Kelimeler: Kontrast madde nefropatisi, NGAL, akut böbrek hasarı 
 
 
S 13 ACİL SERVİSE BAŞVURAN RENAL KOLİK HASTALARINDA AĞRININ ANALJEZİK NOSİSEPTİF İNDEKS 

MONİTÖRİZASYONU İLE DEĞERLENDİRİLMESİ 
  
Fatih Güngörmez1, Hasan Büyükaslan1, Halil Kaya1, Mehmet Tahir Gökdemir1, Ahmet Küçük2, Hüseyin Sert2 
 

1Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD, Şanlıurfa 
2Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Şanlıurfa 
  
Amaç: Bu çalışmada acil servise ağrı ile başvuran renal kolik hastalarında ağrının ve verilen tedavinin etkinliğinin analjezik 
nosiseptif indeks monitörizasyonu kullanılarak değerlendirilmesi ve sonuçların vizüel analog skala ile korale olup olmadığının 
araştırılması amaçlanmıştır. 
Gereç-Yöntem: Çalışmamızda acil servise yan ağrısı şikâyeti ile başvuran renal kolik hastalarında başvuru sonrasında rutin 
muayene ve tetkik işlemleri sonucunda renal kolik düşünülen hastalar monitörlü gözlem yataklarına alındılar. Çalışmaya 100 
renal kolik hastası dahil edildi. İlaç tedavisi öncesi ve sonrasında 5., 15., 30., 60. ve 90. dakikalarda hastaların analjezik 
nosiseptif indeks ve vizüel analog skala değerleri ve vital bulguları ölçülüp tez protokol formuna hemşire tarafından kaydedildi ve 
istatistiksel analiz yapıldı. 
Bulgular: Analjezik nosiseptif indeks ve vizüel analog skala değerleri arasında yapılan korelasyon analizinde total analjezik 
nosiseptif indeks ve vizüel analog skala değerleri arasında anlamlı bir korelasyon bulundu (p<0.05). Hastaya herhangi bir 
analjezik tedavi verilmeden önce ölçülen bazal analjezik nosiseptif indeks ve vizüel analog skala değerleri arasında yapılan 
korelasyon analizinde analjezik nosiseptif indeks ve vizüel analog skala değerleri arsında güçlü bir korelasyon görüldü (P< 
0,001). Analjezik tedavi sonrası ölçülen 5., 15., 30., 60. dakika değerleride anlamlı şekilde korale saptandı (P< 0,001). Hastaya 
analjezik tedavi verilmesi sonrasında 90. dakikada ölçülen analjezik nosiseptif indeks ve vizüel analog skala değerleri arasında 
yapılan istatistiksel analizde ise anlamlı bir korelasyon olmadığı saptandı (P< 0,149). 
Sonuç: Sonuç olarak ANI’nin acil servise ağrı yakınması ile başvuran hastalarda ağrının bağımsız, sürekli, invaziv olmayan, 
objektif ölçüm sağlayabilen ağrı monitörizasyon şekli olarak kullanılabileceğini tespit ettik. 
  
Anahtar Kelimeler: Renal kolik, ağrı ölçümü, analjezik nosiseptif indeks, vizüel analog skala 
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S 14 ACİL SERVİSE BASİT DÜŞME İLE GELEN GERİATRİK HASTALARDA SODYUM DEĞERİ ÖNEMLİ MİDİR? 
  
Tolga Öz1, Yavuz Otal1, Gülhan Kurtoğlu Çelik1, Selçuk Coşkun1, Fatih Tanrıverdi2, Ayhan Özhasenekler2 
 

1Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Ankara 
2Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Ankara 
  
Amaç: Acil servise basit düşme nedeniyle başvuran 65 yaş ve üstü hastaların elektrolit dengesizlikleri ve düşmeye en sık yol 
açtığı öngörülen sodyumla ilişkisini belirlemek ve demografik özelliklerini ortaya koymak. 
Gereç-Yöntem: Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği’ne 01.11.2014-01.06.2015 tarihleri arasında basit 
düşme sebebiyle başvuran 65 yaş üstü 269 geriatrik hastanın verileri analiz edildi. Çalışma prospektif klinik bir çalışma olarak 
planlandı. Hastalarımızın yaş aralıkları, genç yaşlı (65-74), orta-yaşlı (75-84) ve ileri yaşlı (85 ve üzeri) olarak 3 gruba ayrıldı. 
Hastalar, ek hastalıkları ve kullandıkları ilaçlar, ilk başvuru anındaki sodyum, potasyum, kalsiyum değerleri, yaralanma bölgeleri, 
eşlik eden fraktür varlığı ve bakımevinden gelip gelmemelerine göre sorgulandı. Veriler analiz edilerek, sodyum düzeyleri ve 
gruplar arası ilişki karşılaştırıldı. 
Bulgular: Hastalarımızın yaş ortalaması 79,2±8,08 yıl, yaş gruplarına göre dağılımı, %30,85 (n=83) ile 65-74 yaş, %36,05 
(n=97) ile 75-84 yaş, %33,08 (n=89) ile 85 yaş ve üzeri idi. Kadınların oranının fazla olduğu (%62,5; n=168) tespit edildi. 
Hastalarımızın sodyum değerleri incelendiğinde, %28,25 (n=76)’inde hiponatremi, %69,9 (n=188)’unda normonatremi, %1,85 
(n=6)’inde hipernatremi tespit edildi. Yaş dağılımına göre sodyum düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık elde 
edilmiştir (p=0,042). Hiponatremisi olan hastalar yaş gruplarına göre incelendiğinde yaş grupları ile hiponatremi arasında da 
anlamlı bir fark yoktu (p=0,077). Hiponatremi derinleştikçe vertebra ve pelvis travmalarının artışı istatistiksel olarak anlamlı 
bulundu (sırasıyla p=0,000; p=0,019). Hastalarımızın %51,3 (n=138)’ünde fraktür tespit edildi. Hiponatremisi olup fraktür tespit 
edilen hastaların oranı ise anlamlı olarak yüksekti (%43,4; n=33). Bakımevinden gelen hastalarda (%6,3; n=17), hiponatremi 
varlığı (%76,5; n=13), bakımevinden gelmeyen ve hiponatremi tespit edilen hastalara göre (%25,0; n=63) istatistiksel olarak 
anlamlı bulundu (p=0,00). 
Sonuç: Acil servise basit düşmeyle gelen 65 yaş ve üstü hastalarda, hiponatreminin düşme açısından bir risk faktörü olduğunu 
düşünüyoruz. Hiponatremi, düşme ve fraktür oluşumunda önemli bir role sahiptir. Ayrıca bakımevlerinde yaşayan kişilerde 
hiponatreminin sık görülmesinin, sağlık hizmetlerinin hastalara ulaşmasındaki yetersizlikten kaynaklı olduğunu düşünmekteyiz. 
  
Anahtar Kelimeler: Yaşlı Hasta, Düşme, Hiponatremi, Fraktür 
 
 
S 15 SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA YETİŞEN YARDIMCI SAĞLIK PERSONELİNİN İLK VE ACİL 

YARDIM EĞİTİMLERİNİN ETKİNLİĞİ VE YETERLİLİĞİ 
  
Nuray Utlu 
 
İstanbul Aydın Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Anestezi Programı, İstanbul 
  
Sağlık hizmetlerinin her bir kademesinde görev yapan yardımcı sağlık hizmetleri çalışanlarının ilk ve acil yardım konularında 
etkin ve yeterli eğitimi almaları zorunluluktur. Alınan bu eğitimin yardımcı sağlık personeli tarafından etkin olarak kullanılması 
yaşamsal bir önem taşımaktadır. Bu eğitimin temel altyapısının meslek eğitimi sırasında okullarda uygulamalı ve teorik olarak 
verilmesi gerekmektedir. Bu çalışmamızda; Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulunun yardımcı sağlık personeli yetiştiren on 
sekiz programında verilen ilk ve acil yardım eğitimlerinin öğrenciler tarafından algılama düzeyleri ve eğitimi alan öğrencilerin 
gelişmişlik seviyeleri araştırılmıştır. Çalışmamız iki aşamada gerçekleşmiştir. Birinci aşamada öğrencilerin ilk acil yardım 
eğitimlerini içeren hiçbir dersi almadan bu konudaki durumları tespit edilmiştir. İkinci aşamada ise öğrencilerin almış oldukları ilk 
ve acil eğitimlerinin öğrencilerin bilişsel, ve duyuşsal davranışlarındaki gelişmeler belirlenmiştir. Ayrıca öğrencilerdeki psiko-
motor uygulamaya dönüştürülmesi konusundaki değişimleri ölçülmüştür. 
Elde edilen sonuçlar değerlendirildiğinde birinci sınıf öğrencilerinin ilk ve acil yardım eğitimlerinin her bir programda farklı 
algılandığı ve sadece ilk ve acil yardım programının ilgi alanı içerisinde olması gerektiği ifade edilmiştir. İlk ve acil yardım 
eğitimlerini içeren dersleri alan öğrencilerde öncelikle bu eğitimin bir zorunluluk olduğu sonucuna varılmıştır. Eğitimi alan 
öğrencilerde uygulama konusunda endişe ve korku yaşadıkları belirlenmiştir. 
  
Anahtar Kelimeler: Eğitim, ilk ve acil yardım, sağlık meslek yüksekokulu; yardımcı sağlık personeli 
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S 16 TOKAT İLİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN TEMEL YAŞAM DESTEĞİ EĞİTİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
  
Nurşah Başol, Serhat Karaman, Elif İmik 
 
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD, Tokat 
  
Giriş-Amaç: Hastane dışı kardiyak arrestlerde temel yaşam desteği (TYD) nörolojik olarak arazsız bir geri dönüş için en önemli 
basamaktır. Olay yerinde tanıkların başlattığı bir TYD; hastanın dolaşımının geri dönmesini sağladığı gibi, nörolojik olarak tam 
bir geri dönüş sağlamakta da çok etkilidir. Sağlıkçı olmayanların da uygulayabileceği TYD, ülkemizde maalesef yeterince 
bilinmemektedir. Tokat ilinde eğitimli TYD uygulayıcılarını arttırmak amacı ile TYD eğitimleri düzenlendi. Bu çalışma ile eğitimin 
etkinliği değerlendirilmekle birlikte acil tıp uzmanlarının dikkatinin bu eğitimlere çekilmesi ve neticesinde bu eğitimlerin 
yaygınlaştırılması amaçlanmıştır.  
Materyal-Metod: Tokat ili Eğitim Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanlarına toplamda 5 grup olacak şekilde 2 acil tıp uzmanı 
tarafından TYD eğitimleri verildi. Toplamda 4 saatlik bu eğitimlerde 2 saat teorik eğitim, 2 saatte mankenler üzerinde uygulama 
eğitimleri yapıldı. Bu eğitimlerin öncesi ve sonrasında da katılımcılara 10 sorudan oluşan bir test uygulandı.  
Bulgular: Çalışmaya toplamda 61 kişi katıldı. 31 (%50.8) erkek, 30 (%49.2) kadın katılımcı vardı. Yaş ortalaması ise 39 (±1.2) 
idi. Katılımcıların 19’u (%31,1) ilkokul öğretmeni, 12’si (%19,7) ortaokul öğretmeni, 19’u (%31,1) lise öğretmeni, 5’i (%8,2) 
anaokulu öğretmeni, 6’sı (%9.8) ise müdürlük çalışanıydı. Katılımcıların %85.2’si öncesinde TYD eğitimi almadıklarını belirtti. Ön 
test doğru ortalaması 5.3 (±1.3), son test doğru ortalaması 8.3 (±1.3) idi ve aralarında istatistiksel olarak anlamlı farklılık 
mevcuttu (p<0.05).  
Sonuç: TYD eğitimleri, ülkemizde arrest sonrası sağ kalımı azaltabileceği ve nörolojik olarak arazsız bir geri dönüşüm 
sağlayabileceğinden çok önemli ve arttırılması gereken eğitimlerdir. Bu yazıda sunulduğu gibi, acil tıp uzmanlarının 
düzenleyeceği 4 saatlik kısa TYD eğitimleri ile ülkemizin bu konudaki eksikliğini biraz olsun engellemek mümkündür. 
  
Anahtar Kelimeler: temel yaşam desteği, eğitim, acil tıp 
 
 
 
S 17 UŞAK KAMU HASTANELER BİRLİĞİ 1 EYLÜL DEVLET HASTANESİ ACİL SERVİSİNDE ÇALIŞAN, HEMŞİRE, 

ACİL TIP TEKNİKERİ, PARAMEDİK VE SAĞLIK MEMURLARININ, TEMEL YAŞAM DESTEĞİ UYGULAMALARI 
HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ 

  
Hatice Sağcan, Hüsamettin Yüce Doğan 
 
Uşak Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, İlk Ve Acil Yardım Programı, Uşak 
  
Araştırma kapsamına Uşak 1 Eylül Devlet Hastanesi’nde ve 1 Eylül Devlet Hastanesi ek binasında çalışan toplam 67 personel 
alınmıştır. Araştırmanın verileri, 1 Temmuz- 1 Ağustos 2015 tarihleri arasında Acil Servis çalışanlarının, sosyo-demografik 
özelliklerini ve TYD’e ilişkin bilgi ve uygulamalarını belirlemeye yönelik hazırlanan “Kişisel Bilgi Formu’’ kullanılarak toplanmıştır.  
Araştırma kapsamına alınan acil servis çalışanlarının %63 ünün kadın, %37 sinin erkek olduğu, 
Yaş aralığının %29'unun 31-35 yaş aralığında, %14'ünün 20-25 yaş aralığında olduğu, 
Eğitim durumunun, %53'ünün Ön lisans, %3'ünün Yüksek lisans mezunu olduğu,  
Acil serviste çalışma süresinin, %35'inin 0-5 yıl, %7'sinin 20 yıl ve üzeri olduğu,  
Araştırmaya katılanların %76'sı mesleğe başladıktan sonra Temel Yaşam Desteği eğitimi almış olduğu ve bu eğitimi %80'i 
doktordan aldığını belirtmiştir. %58'i Temel Yaşam Desteği bilgisi konusunda kendini yeterli buluyor,  %60'ı ise son 1 ay 
içerisinde Temel Yaşam Desteği Uygulamıştır. 
Temel Yaşam Desteği bilgilerine bakıldığında ise,  %80'i solunum kontrolünü doğru yapmış, %98'i TYD için doğru pozisyon 
vermiş,  %61'i boyun travması olan ve olmayan hastada doğru soluk yolu açma pozisyonu vermiş, %76 sı doğru bölgeden 
dolaşımı kontrol etmiş,  %62'si Doğru göğüs basısını ve bası derinliğini tarif edebilmiş,  %80'i kalp basısı/suni solunum oranını 
doğru cevaplamış,  %90'ı Doğru suni solunumu tarif edebilmiş, %70'i doğru kardiyak basıya başlama süresini 
belirleyebilmişlerdir. 
Yapılan istatistiksel analizde araştırmaya katılanların yaş, eğitim durumu, görev süresi ve TYD’ne ilişkin çalıştığı kurumda eğitim 
verilme durumuna göre bilgi ve uygulama puanları arasında anlamlı fark olduğu belirlenmiştir (pb < 0,05) (pu < 0,05).  
Başka bir çalışmada acil servis dışında çalışanların TYD bilgi düzeylerine göre de, (Ateşli, A. Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık 
Bilimleri Enstitüsü.Yüksek Lisans Tezi, Lefkoşa 2010), Acil servis çalışanlarının daha yeterli olduğu tespit edilmiştir. Sebep 
olarak sık TYD uygulaması yapmaları gösterilebilir (%60'ı son 1 ay içinde TYD uygulamıştır) 
Çalışmanın sonucunda Acil Servislerde Çalışan personellere TYD’ne ilişkin düzenli eğitim verilmesinin önemi ortaya çıkmıştır. 
  
Anahtar Kelimeler: acil servis, tyd, ilkyardım, kpr, uşak devlet hastanesi 
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S 18 TIP ÖĞRENCİLERİNİN UZMANLIK TERCİHLERİ VE ACİL TIP UZMANLIK EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
  
Turgay Çağlayan, Engin Özakın, Nurdan Acar, Filiz Baloğlu Kaya, Eşref Genç, Rıdvan Çevlik 
 
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Eskişehir 
  
Amaç: Tıp öğrencilerinin acil tıp stajı, acil tıp uzmanlığı ve diğer uzmanlık eğitimlerine bakış açısı ve acil tıp stajı ile ilgili 
beklentilerinin değerlendirilmesi amaçlandı.  
Yöntem: ESOGÜ Tıp Fakültesi’nde dönem beş ve dönem altı öğrencileri çalışmaya dahil edildi. Değerlendirmeler 16 bölümden 
oluşan anket ile yapıldı.  
Bulgular: Çalışmaya 57’si (%26) dönem 5, 162’si (%74) dönem 6 olan, 219 öğrenci alındı. Asistanlık eğitimi için en kolay 
düşündükleri (19 bölüm içinde) ilk 5 bölüm: dermatoloji (n=81,%37), FTR (n=60,%27,4), biyokimya (n=18,%8,2), psikiyatri 
(n=9,%4,1) ve halk sağlığı (n=9,%4,1) idi. Acil tıp uzmanlık eğitimi kolay kategori içinde belirtilmedi. Asistanlık eğitimi için 
düşündükleri en zor ilk 5 bölüm: genel cerrahi (n=64,%29,2), beyin cerrahisi (n=47,%21,5), pediatri (n=40,%18,3), acil tıp 
(n=25,%11,4) ve dahiliye (n=15,%6,8) idi. Tüm öğrenciler içinde, acil tıp asistanlık eğitimi almak isteyen öğrenci sayısı 
61(%27,8) idi. Acil tıp asistanlık eğitimi almak isteyen öğrencilerden 44 (%20)’ü acil stajı eğitimini daha önceden tamamlamış, 
17 (%7,8)’ si ise stajını henüz tamamlamış olanlar idi. Acil tıp asistanlık eğitimi almak isteyenlerin tercih nedenleri: mesleki 
tatmin duygusu (n=48 %78,7), hastaya bütünsel klinik yaklaşım (n=30,%49,2) ve ekonomik (n=19,%8,7) idi. Acil tıp asistanlık 
eğitimi almak istemeyenlerde tercih etmeme nedenleri: çalışma koşulları zorluğu (n=134,%84,8) ve kişisel ilgi bulunmayışı 
(n=93,%58,9) idi. Daha önceden acil tıp stajını yapanlarda stajın katkısı: girişimsel (n=111,%50,7), acil hastasına yaklaşım 
(n=108,%49,3), EKG değerlendirme (n=102,%46,6) becerilerinde artış idi. Acil tıp stajı yapmayanlarda beklentiler: acil hastasına 
yaklaşım (n=99,%45,2), temel ve ileri yaşam desteği (n=95,%43,4) ve girişimsel becerilerini arttırmak (n=86,%39,3) idi. 
Sonuç: Acil tıp uzmanlık eğitiminin, tıp öğrencileri arasında zor olarak değerlendirilmesi uzmanlık tercihlerinde belirleyici 
olmaktadır. Acil tıp stajı yapmayan öğrencilerin acil tıp uzmanlık eğitimi ile ilgili yeteri kadar bilgi sahibi olmadığı ve staj 
sonrasında uzmanlık tercihlerinin değişebildiği görülmektedir. Bu nedenle öğrencilere yönelik eğitimlerin beklentiler 
doğrultusunda daha verimli hale getirilmesi durumunda acil tıp uzmanlığının tercih edilirliğinin artabileceği kanaatindeyiz. 
  
Anahtar Kelimeler: Acil, eğitim, uzmanlık 
 
 
S 19 ACİL SERVİS İŞ AKIŞ BASAMAKLARINDAKİ GİRDİ, SÜREÇ VE ÇIKTI DÖNGÜLERİNİN ZAMAN ANALİZİ 
  
Özge Öney1, Betül Akbuğa Özel2, Gökhan Eminsoy3, Meriç Yavuz Çolak1 
 

1Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Ankara 
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Ankara 
3Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı, Ankara 
  
Amaç: Acil servis iş akışı içinde yer alan girdi, süreç, çıktı döngülerinin zaman analizinin yapılarak; aksayan aşamaların tespit 
edilmesi ve acil servislerin etkin, yalın ve verimli yönetimi için çıkarımlar yapılabilmesi amaçlanmıştır.  
Gereç-Yöntem: Araştırma, üniversite hastanesi acil servisinde, gözlemsel-kesitsel ve analitik çalışma olarak Mart 2012’de 
planlandı. İş akış basamaklarının ve basamakların tamamlanma sürelerinin kaydedildiği bir ‘kontrol listesi’ hazırlandı. Bir hafta 
boyunca, capture yöntemiyle çalışmaya 91 hasta dahil edildi. Beş gözlemci tarafından, hastaların bekleme süreleri 
kronometreyle ölçülerek kaydedildi. Veriler SPSS (v.11,5) ortamına aktarıldı. Ortalama süre analizleri; hastaların cinsiyetlerine 
göre t-testiyle ve yaş gruplarına göre tek yönlü varyans analiziyle yapıldı.  
Bulgular: Hastaların çoğunu kadınlar ve 18-64 yaş hastalar oluşturdu. Hastaların triyajda geçirdiği ortalama süre 10dk 
34sn±19.38’di. Ortalama muayene süresi 15dk 19sn±11.23’dü. Erkek hastaların kadın hastalara göre doktor bekleme süreleri 
(p=0.016) ve muayene süreleri (p=0.003) istatistiksel olarak anlamlı yüksekti. Hastalar gözlem odasında ortalama 116dk 
49sn±95.28 kaldı. Gözlem odasında (p=0.0007) ve acil serviste (p=0.000) geçirilen sürelerde yaş gruplarına göre istatistiksel 
olarak anlamlı fark saptandı. Laboratuvar tetkiki istenen hastaların(%50.5) işlemlerinin sonuçlanması ortalama 59dk 22sn±21.12 
sürdü. İlaç tedavisi uygulanan hastaların(%31) işlemleri ortalama 9dk 35sn±7.25 sürdü. Görüntüleme tetkiki istenen 
hastaların(%38.5) işlemlerinin sonuçlanması ortalama 24dk 12sn±1.35 sürdü. Konsültasyon istenen hastaların(%19.8) istemleri 
ortalama 56dk 09sn±29.19’de karşılandı. Taburculuk işlemleri ortalama 9dk 50sn±7.10’da tamamlandı. Yatış verilen hastaların 
yatışı ortalama 87dk 25sn±5.36’da gerçekleşti. Acil serviste geçirilen ortalama toplam süre 148dk 37sn±119.47’di. Ortalama 
toplam sürenin yaş ilerledikçe artış gösterdiği ve bu farklılığın anlamlı olduğu saptandı (p=0.000).  
Sonuç: Konsültasyon, yatış ve laboratuvar süreçlerinin tamamlanma sürelerinin fazla olduğu saptandı. Acil servise başvuran 
hastaların; şikayetlerinin, aciliyet skalalarının çeşitliliği ve multidisipliner yaklaşım ihtiyaçları ile birim kaynaklarının durumu 
konsültasyon, yatış ve laboratuvar tamamlanma sürelerinin, dolayısıyla acil serviste kalım sürelerinin, standardize dağılımını 
güçleştirmektedir. Ancak, zaman analizleri baz alınarak, birimin niceliksel ve niteliksel ihtiyaçlarının reorganizasyonu ve hastane 
yönetimlerinin aktive edilmesi, sorunlu basamakların kontrol altına alınmasına katkıda bulunacaktır. 
  
Anahtar Kelimeler: Acil servis, iş akışı, zaman analizi 
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S 20 YEŞİL ALAN BAŞVURULARININ ACİL SERVİS KALABALIKLIĞINA VE YÖNETİMİNE ETKİSİ: RESTROSPEKTİF, 
GÖZLEMSEL BİR PİLOT ÇALIŞMA 

  
Nurdan Acar, Mustafa Emin Çanakçı, Engin Özakın, Ahmet Erçoban 
 
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Eskişehir 
  
Amaç: Hastanemiz acil servisinin 18 yaş ve üstü yeşil alan başvurularının acil servis kalabalıklığına ve yönetimine etkisi 
açısından değerlendirilmesi. 
Gereç-Yöntem: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi yetişkin acil servis kısmına ve bu alandaki yeşil alan bölümüne 
triyaj derecelendirmesinde acil olmayan (kategori 3) hasta grubundan 01 Ocak 2012 ile 31 Ağustos 2015 arasında başvuran 
hasta sayıları, bu tarih aralığındaki yeşil alan hasta yoğunlukları değerlendirildi. 
Bulgular: Yıllık başvuruların analizi şöyleydi: 01 Ocak-31 Aralık 2012 tarihinde acil servisimize 18 yaş ve üstü toplam 38910 
hasta başvurmuş olup, bunun 10772’si (% 27,6) yeşil alan hastasıydı. 2012 yılında yeşil alan hasta yoğunluğu en sık Ekim-
Ağustos-Eylül aylarında görülmüş olup, yeşil alan hastalarının sırasıyla %10,6, %9,8,%9,8 sini oluşturdu. Bu aylarda en sık 
başvuru yakınmasının boğaz ağrısı, baş ağrısı, baş dönmesi ve öksürük olduğu görüldü. 2013 yılında toplam 50470 hasta 
başvurusunun 15606’sı (%30,9) yeşil alan başvurusu olup en yoğun aylar sırasıyla Aralık (%11,4), Ekim (%10,5) ve Kasım 
(%9,4) olarak saptandı. 2014 yılında toplam 59053 hasta başvurusunun 19868’i (%33,6) yeşil alan başvurusu olup en yoğun 
aylar Mayıs (%9,6), Ekim (%9,2), Mart (%8,9) idi. 2015 yılının ilk 8 ayında ise toplam 43521 hasta başvurusu vardı ve bunların 
22381’i (%51.4) yeşil alan başvurusuydu. En yoğun aylar ise sırasıyla Mart (%15,3), Nisan (%14,4), Mayıs (%14,3) oldu. Benzer 
şekilde tüm bu aylarda en sık başvuru boğaz ağrısı, öksürük ve baş ağrısı oldu. 
Sonuç: Acil servisimiz yeşil alan başvuruları yıllık olarak incelendiğinde sayı olarak giderek artış ve benzer yakınmaların birbirini 
takip eden birkaç aylık zaman döneminde daha fazla yoğunluğa yol açtığı saptandı. Acil Tıp hekimleri yeşil alan hasta sayısı 
özelliklerini bilerek salgın hastalıklar veya kalabalıklık yaratan sağlık sorunlarına hakim olmalı, koruyucu hekimlik ve kalabalık 
acil servis yönetimine önceden hazırlıklı duruma gelmelidir. 
  
Anahtar Kelimeler: Acil servis, kalabalık, yönetim, yeşil alan 
 
 
 
S 21 ACİL SERVİSE BAŞVURAN HASTA VE HASTA YAKINLARININ ACİL SERVİS TRİYAJ 

HİZMETİNDEN MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ 
  
Jale Deniz Aydemir1, Gülay Oyur Çelik2 
 

1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Anabilim Dalı, İzmir 
2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bİlimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İzmir 
 
Amaç: Bu araştırma bir araştırma ve eğitim hastanesinin acil servisine başvuran hasta ve hasta yakınlarının triyaj biriminde 
verilen hizmetten memnuniyet düzeylerini belirlemek amacıyla yapıldı.  
Yöntem: Araştırmanın yapıldığı hastanenin acil servisine 16 Aralık 2014-16 Ocak 2015 tarihleri arası başvuran, gece ve gündüz 
olamak üzere 221 hasta ve yakını dahil edildi. Araştırmacıların hazırladığı toplam 30 sorudan oluşan soru formu; acil servis triyaj 
biriminde kaydı yapıldıktan sonra tedavisi gerçekleşen ve taburculuk işlemine başlanan hasta ve yakınlarınına katılım onayları 
alındıktan ve gerekli açıklamalar yapıldıktan sonra araştırmacı tarafından 15-20 dakika süren yüz yüze görüşme yöntemi 
uygulanarak cevaplandırıldı. Bulgular: Katılımcıların %65,6’sı hasta, %34,4’u hasta yakını idi. Kişilerin acil servisi başvuru 
zamanı; %49,8’i 08:00-16:00 arası, %50,2’si de 16:00-24:00 arasnda belirlendi. Acil servise başvuran hasta ve yakınlarının yaş 
ortalaması 54±14,89’dur. %52,9’u kadın, %37,1’i ilkokul, %29’u lise mezunu, %26,7’si işçi, %24,9’u ev hanımı, %68,8’i evli 
olarak belirlendi. %30,3’ünün gelir düzeyleri 500-1000TL arasında, %21,3’unün ise herhangi bir gelirinin olmadığı saptandı. 
Hasta ve yakınlarının %24’ü ilk kez, %92,3’ü evden, %34,8’i kendi aracıyla, %33,5’i yürüyerek acile geldikleri saptandı. acil 
servis triyaj uygulamalarından başvurudan sonra ilk 15 dakika içinde muayene olanların memnuniyeti yüksek bulundu 
(p=0,000). Acil servis triyaj personeline ilişkin memnuniyet düzeyinde ise tedavi sürecine ilişkin açıklamadan (p=0,0150), 
hastaya triyaj personeline ilişkin beklentisinin karşılanmasından (p=0,004) memnun oldukları belirlendi.  
Sonuç: Hasta ve yakınları triyaj personelinin yaklaşımından memnundur ve acil serviste muayene için bekleme süresi 
kısaldıkça memnuniyet artmaktadır. 
  
Anahtar Kelimeler: Acil servis, memnuniyet, hasta ve yakın, triyaj 
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S 22 THE ROLE OF EMERGENCY BEDSIDE BILIARY ULTRASONOGRAPHY IN EVALUATING ACUTE ISOLATED 
EPIGASTRIC PAIN 

  
Vermi Değerli1, Tanzer Korkmaz2, Hulya Mollamehmetoglu1 
 

1Bozyaka Training and Research Hospital, İzmir 
2İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir 
  
Objectives: Biliary tract disease (BTD) has a significant proportion among patients admitted with acute abdominal pain and 
constitutes approximately 3% - 10% of patients hospitalized for acute abdominal pain. The aim of our study was to emphasize 
the importance of routinely using bedside biliary USG for the differential diagnosis of biliary tract disorders in patients admitted 
with acute isolated non-traumatic epigastric pain.  
Methods: Adult patients who were admitted to the emergency service with the complaint of acute isolated non-traumatic 
epigastric pain within a 6-month period were included in the study. The bedside biliary ultrasonographic examinations of the 
patients were performed by a sonologist and their video-recordings were evaluated by a radiologist. The treating physicians 
(TEP) were asked whether they had planned to perform biliary USG during the initial assessment or following diagnosis-
treatment (secondary evaluation).  
Results: 103 patients who were included in the study was 46.6±17.2 years, 68% being female. During the initial evaluation by 
TEP, the preliminary diagnosis was considered as gastrointestinal disease in 83.5%, biliary tract disease in 6.8% and other 
disease in 9.7% of the patients. Among patients who were diagnosed with biliary tract disease at the end of the second 
evaluation, it was determined that USG was not planned in 44.9%. It was found that elevated LFT levels increased the rate of 
USG during the secondary evaluation. It was determined that, at the end of secondary evaluation, TEP had not planned USG in 
48.2% (13/27) of cases in whom gallstones were identified, in 53.6% (15/31) of patients with positive ultrasonography and in 
35.3% (6/17) of patients who were hospitalized.  
Conclusions: Emergency service physician should routinely use point-of-care biliary ultrasonography in order to rule out biliary 
tract disease in patients with acute isolated epigastric pain. 
  
Keywords: Biliary ultrasonography, emergency medicine, epigastric pain, biliary diseases 
 
 
 
S 23 AKUT KARIN AĞRISINDA DİFÜZYON MR GÖRÜNTÜLEMENİN YERİ 
  
Özlem Bilir1, Oğuzhan Özdemir2, Gökhan Ersunan1, Özcan Yavaşi1, Ferdi Başaran2 
 

1Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Rize 
2Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Ana Bilim Dalı, Rize 
  
Giriş: Acil servise akut başlangıçlı karın ağrısı ile başvuran hastalarda doğru ve hızlı tanı amacıyla ultrasonografi ve bilgisayarlı 
tomografi sıklıkla kullanılan geleneksel görüntüleme yöntemleridir. Ancak magnetik rezonans görüntülemenin (MRG) farklı 
sekanslarındaki teknolojik gelişmelerle birlikte özellikle abdomen ve pelvik bölgeye ait malignite ya da enflamasyona sekonder 
patolojilerde kullanılır olmuştur. Böylelikle hastalara, radyasyona maruz kalmadan ve kontrast madde gereksinimi olmadan kısa 
süre içerisinde tanı konulabilmektedir. Bu nedenle Difüzyon ağrılıklı (DW) MRG ABD’de çocuklarda ve gebelerde acil servislerde 
akut karın ağrısında ilk basamakta yaygın olarak kullanılan görüntüleme yöntemidir. Biz burada yeni başlayan karın ağrısı 
nedeniyle başvuran hastada tanıda kullanmış olduğumuz DW MRG’da tespit ettiğimiz patolojileri sunmayı amaçladık.  
Olgu: 19 yaşında erkek hasta bir haftadır devam eden karın ağrısının şiddetlenmesi nedeniyle acil kliniğimize başvurmuş. 
Hastanın öz ve soy geçmişinde özellik yoktu. Fizik muayene, genel durumu orta, vital bulguları stabil,şuur açık, koopere ve 
oryante, batın epigastrik ve sağ üst kadranda daha fazla olmak üzere tüm kadranlarda hassasiyeti mevcuttu. Laboratuar 
tetkiklerinde, Wbc 15100 K/uL, hemoglobin 9,57 g/dl, hemotokrit %33,7 ve trombositleri 853000 K/uL dışında herhangi bir 
patolojik özelliğe rastlanılmadı. Hastanın takipleri esnasında mevcut şikayetinin daha da artış göstermesi üzerine çekilen batın 
kontrastlı BT’de, portal vende kronik trombüsle uyumlu kavernamatöz transformasyonlar, superior mezenterik vende (SMV) akut 
trombüs, dalakta enfaktla uyumlu hipodens alanlar ve sol alt kadrandaki barsak segmentlerinde difüz duvar kalınlaşması ve 
pnömatozis intestinalis görünümü mevcuttu. Hastanın abdominal damarsal patolojileri nedeniyle DW MRGyöntemiyle barsak 
segmentlerinde, dalak ve SMV’de difüzyon kısıtlaması tespit edildi. Mevcut patolojileri nedeniyle hasta genel cerrahi kliniği 
tarafından konsülte edilerek acil operasyonu plandı ve takip-tedavileri tamamlanarak şifayla taburcu edildi.  
Sonuç: DW MRG yöntemi, her yaş grubunda kullanılır olması, radyasyon maruziyetinin olmaması ve kontrast madde 
kullanılmamasıyla birlikte vasküler patolojileri değerlendirmede hızlı olarak elde edilebilir olması nedeniyle acil servislerde 
güvenli olarak kullanılabileceği düşüncesindeyiz. 
  
Anahtar Kelimeler: Akut karın ağrısı, MR görüntüleme, difüzyon 
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S 24 AKUT İNME HASTALARINDA OPTİK SİNİR KILIF ÇAPI SONOGRAFİK ÖLÇÜMÜNÜN İNTRAKRANİYAL BASINÇ 
ARTIŞINDA TANISAL DEĞERİ 

  
Ali Batur, Mehmet Ali Karaca, Volkan Arslan, Zaur İbrahimov, Bülent Erbil 
 
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Ankara 
  
Amaç: İnmede erken dönemde gelişen klinik bozulmanın %33’ünde neden beyin ödemi gelişmesidir. Kafa içi basınç artışının 
(KİBA) erken saptanması prognozu etkilemektedir. Oküler USG ile invazif olmayan indirekt yolla optik sinir kılıf çapının (OSKÇ) 
ölçümü KİBA artışı hakkında önemli bilgiler sağlar. Çalışmada, OSKÇ ölçümünün akut inme hastalarında KİBA’nın 
saptanmasında tanısal değeri araştırıldı. 
Gereç-Yöntem: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisi’ne 1 Şubat 2015 – 30 Haziran 2015 tarihleri arasında 
başvuran 105 akut inmeli hasta ve 50 sağlıklı birey çalışmaya alındı. Hastaların başvuru semptomları ve fizik muayene bulguları 
kayıt altına alındı. Tüm hastalara yapılan sonografik bilateral optik sinir kılıf çapı (OSKÇ) ölçümleri ile çalışma grubundaki 
hastaların MRG-OSKÇ ölçümleri karşılaştırıldı. Kafa içi basınç artışı (KİBA) göstergesi olarak MRG-OSKÇ ölçümleri referans 
olarak kullanıldı. MRG-OSKÇ ölçümlerinde >5,0 mm KİBA olarak kabul edildi. Çalışma grubu KİBA olan (n=47) ve KİBA 
olmayan (n=58) olarak ikiye ayrıldı. 
Bulgular: Çalışmaya dahil edilen hastaların 81’i (%52,3) erkek, 74’ü (%47,6) kadın idi. Ortalama sağ/sol sonografik OSKÇ 
değerleri KİBA olmayan grupta 4,52 mm/4,58 mm; KİBA olan grupta ise 5,01 mm/5,03 mm olarak tespit edildi. Ortalama sağ/sol 
MRG-OSKÇ değerleri KİBA olan grupta 5,05 mm/5,06 mm KİBA olmayan grupta 4,56 mm/4,61 mm olarak hesaplandı. KİBA 
tanısında sonografik OSKÇ ölçümünün sensitivitesi %95,7; spesifitesi %100, genel doğruluk değeri %91,4; kappa değeri %82,8 
olarak bulundu. Sonografik OSKÇ ile MRG-OSKÇ ölçümlerinin korelasyon gösterdiği görüldü. KİBA olan grupta KİBA olmayan 
gruba göre yoğun bakım ihtiyacının arttığı (%25,5/%6,9) ve özellikle MCA infarktlarının beyin ödemi (%65,7) ve artmış mortalite 
(%14,3) ile birliktelik gösterdiği görüldü. Eksitus olan 5 (%4,76) hastanın tamamının KİBA (+) ve MCA infarktı tanısı ile Nöroloji 
Yoğun Bakım Ünitesine yatırılan hastalar olduğu görüldü. 
Sonuç: Akut inme hastalarında sonografik OSKÇ ölçümünün KİBA tanısında yeterli, güvenilir ve pratik olduğu saptandı. Ayrıca 
sonografik OSKÇ ölçümünün akut inme hastalarında yoğun bakım gerekliliği, prognozun ve mortalitenin öngörülmesinde fizik 
muayeneye ek olarak kullanılabileceği düşünülmektedir. 
  
Anahtar Kelimeler: İnme, kafa içi basınç artışı, USG, optik sinir kılıf çapı, MRG 
 
 
 
S 25 ASSESSMENT OF VENTRICULAR WALL MOTION WITH FOCUSED ECHOCARDIOGRAPHY DURING CARDIAC 

ARREST TO PREDICT SURVIVAL 
  
Can Özen1, Emre Salçın2, Haldun Akoğlu2, Özge Ecmel Onur2, Arzu Denizbaşı2 
 

1Ümraniye Research and Education Hospital, Department of Emergency Medicine, İstanbul  
2Marmara University, Department of Emergency Medicine, İstanbul 
  
Objectives: Our primary goal is to investigate the hypothesis that in patients with a detectable ventricular wall motion (VWM) in 
cardiac ultrasonography (US) during cardiopulmonary resuscitation (CPR), survival rate is significantly more than in patients 
without VWM in US. 
Material-Methods: In our prospective, single center study, 129 adult cardiac arrest (CA) patients were enrolled. Cardiac US 
according to Focus Assessed Transthoracic Echo (FATE) protocol was performed before CPR. Presence of VWM was recorded 
on forms along with demographic data, initial rhythm, CA location, presence of return of spontaneous circulation (ROSC) and 
time until ROSC was obtained.  
Results: 129 patients were included. ROSC was obtained in 56/77 (72.7%) patients with VWM and 3/52 (5.8%) patients without 
VWM which is statistically significant (p >0.001). Presence of VWM is 95% (95% CI: 0.95-0.99) sensitive and 70% (95% CI: 
0.58-0.80) specific for ROSC. 43/77 (55.8%) patients with VWM and 1 (1.9%) of 52 patients without VWM survived to hospital 
admission which was statistically significant (p<0.001). Presence of VWM was 100% (95% CI: 0.87 – 1.00) sensitive and 54% 
(95% CI: 0.43 – 0.64) specific for survival to hospital admission. 
Conclusion: No patient without VWM in US survived to hospital discharge. Only 3 had ROSC in emergency department and 
only 1 survived to hospital admission. This data suggests no patient without VWM before the onset of CPR survived to hospital 
discharge and this may be an indication to end resuscitative efforts early in these patients. 
  
Keywords: Cardiopulmonary resuscitation (mesh), echocardiography (mesh), ultrasonography (mesh), ventricular wall motion 
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S 26 SERVİKAL İMMOBİLİZASYON SAĞLANAN STANDART HAVAYOLU MAKETİNDE C-MAC VİDEO 
LARİNGOSKOP, MCGRATH VİDEO LARİNGOSKOP VE MACİNTOSH LARİNGOSKOPUN KARŞILAŞTIRILMASI 

  
Erkan Göksu, Nesip Reyhan, Atilla Kaplan, Aydan Şenfer, Caner İşkonur, Hüseyin Sevil 
 
Akdeniz Üniveristesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Antalya 
  
Giriş: Bu çalışmanın amacı servikal immobilizasyon sağlanan standart havayolu maketinde C-MAC, McGrath video laringoskop 
ile Macintosh laringoskop ile birincil sonuç değişkeni olarak entübasyon süresi ve ikincil sonuç değişkenleri olarak entübasyon 
başarısı orotrakeal entübasyon, glottik açıklık görülme süresi, glottik açıklık derecesini değerlendirmektir. 
Gereç ve Yöntem: Bu prospektif randomize cross-over çalışmada, servikal immobilizasyon sağlanan standart havayolu 
maketinde entübasyon süresi, entübasyon başarısı, glottik açıklık görülme süresi, endotrakeal tüp yerleştirme süresi, Cormack-
lehane ve glottik açıklı yüzdeleri Macintosh laringoskop, Storz C-MAC ve McGrath laringoskop kullanılarak karşılaştırıldı.  
Bulgular: Otuz dokuz dönem VI tıp fakültesi öğrencisi çalışmaya dahil edildi. Entübasyon süresi, glottik açıklık görülme süresi 
ve endotrakeal tüp yerleştirme süreleri açısından cihazlar arasında fark yok idi. Macintosh laringoskop, Storz C-MAC ve 
McGrath video laringoskop ile başarı yüzdeleri sırasıyla %97.4, %100 ve %97.4 olarak tespit edildi. Macintosh laringoskop ile 2 
kez ve McGrath videolaringoskop ile bir kez ilave entübasyon girişimi yapılma ihtiyacı olmuştur. Storz C-MAC ve McGrath video 
laringoskop ile daha düşük Cormack-lehane dereceleri tespit edildi (p<0.001). Glottik açıklık yüzdesi en iyi Storz C-MAC ile 
sağlanırken bunu sırasıyla McGrath ve Macintosh laringoskop takip etmekte idi (p<0.001). Dental bası en az McGrath 
videolaringoskop ile tespit edildi (p<0.001) 
Sonuç: Macintosh laringoskop ile Storz C-MAC ve McGrath videolaringoskoplar arasında entübasyon süresi ve başarı arasında 
fark yoktur. Glottik açıklık video laringoskoplar ile daha iyi görüntülenebilmektedir. Bu çalışmada dental bası en az McGrath 
videolaringoskop ile gerçekleşmiştir. 
  
Anahtar Kelimeler: Acil Tıp, havayolu yönetimi, videolaringoskop 
 
 
 
S 27 HAREKETLİ VE HAREKETSİZ AMBULANS SİMÜLASYONUNDA HAVAYOLU ARAÇLARININ 

KARŞILAŞTIRILMASI 
  
Onur Karaca1, Başak Bayram2, Neşe Çolak Oray2, Aslı Acarer1, Zeynep Sofuoğlu3 
 

1SB.İstanbul Bahçelievler Devlet Hastanesi 
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD, İzmir 
3İzmir 112 Ambulans Servisi, İzmir 
  
Giriş: Havayolu müdahalesi gereksinimi olan hastaya ambulans hareket halindeyken uygulanabilecek en doğru yöntem halen 
bilinmemektedir. Çalışmamızda hareketli ve hareketsiz ambulans simülasyonunda farklı havayolu araçlarının işlem başarısı ve 
girişim süreleri açısından karşılaştırılması amaçlanmıştır.  
Metod: Hareketli ambulans ortamının simülasyonu için bir ambulans simülatörü ve havayolu simülasyonu için standart bir 
manken kullanıldı. Otuz sekiz paramedik ve paramedik öğrencisi tarafından, hareketsiz ve hareketli ortamda, klasik stile ile 
endotrakeal entübasyon, gum elastik stile ile entübasyon (GEB), laringeal maske (LMA) ve laringeal tüp (LT) randomize olarak 
uygulandı. Uygulayıcıların kaf şişirme süreleri, ilk solutma süreleri, girişim başarıları ve yöntemlerin uygulama kolaylığı 
değerlendirildi. Tüm veriler SPSS 15 programına kaydedildi, grupların karşılaştırılmalarında one-way ANOVA kullanıldı, 
grupların iki farklı ortamda karşılaştırılmalarında Wilcoxon rank testi kullanıldı. p< 0.05 anlamlı olarak kabul edildi.  
Bulgular: Dört yöntemin hareketli ve hareketsiz ortamda uygulanmalarında başarı ve entübasyon süreleri açısından fark 
görülmedi. Her iki ortamda da LT ve LMA daha hızlı olarak uygulandı (p < 0.001). Her iki supraglottik yöntemin arasında 
entübasyon süresi ve başarısı açısından fark saptanmadı. Hareketli ve hareketsiz ortamda klasik stile ile entübasyon GEB ile 
entübasyona göre daha hızlı olarak uygulandı. GEB kullanımı entübasyon başarısını artırmadı. 
Sonuç: Hareketli ve hareketsiz ambulans simülasyonunda farklı havayolu araçlarını karşılaştırdığımız bu çalışmada tüm 
yöntemler hareketli ve hareketsiz ortamda başarı ile uygulanmış, her iki ortamda da supraglottik yöntemler daha hızlı 
uygulanmıştır. Her iki supraglottik yöntem arasında fark görülmemiştir. Hareketli ortam endotrakeal entübasyon uygulama süresi 
ve başarısına etki etmemiştir. GEB daha önce tecrübesi olmayan uygulayıcılar tarafından başarı ile kullanılmış ancak 
entübasyon uygulama süresini uzatmıştır. 
  
Anahtar Kelimeler: Ambulans, entübasyon, hareket, havayolu 
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S 28 ZOR HAVAYOLU SİMÜLASYONUNDA MCGRATH® X-BLADE, C-MAC® D-BLADE VE MCCOY 
LARİNGOSKOPUN MACHİNTOSH LARİNGOSKOP İLE KARŞILAŞTIRILMASI 

  
Aslı Acerer1, Başak Bayram2, Neşe Çolak Oray2, Onur Karaca1, Özge Duman Atilla3, Murat Ersel4 
 

1SB.İstanbul Bahçelievler Devlet Hastanesi, İstanbul 
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD, İzmir 
3SB. İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir 
4Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD, İzmir 
  
Giriş-Amaç: Günümüzde zor havayolu için dizayn edilmiş çok sayıda bleyd entübasyon için kullanılmaktadır. Çalışmamızda bu 
yöntemlerin entübasyonu kolaylaştıracağı hipotezini değerlendirmek için zor havayolu simüle edilen mankende zor entübasyon 
uygulamaları için üretilmiş üç yöntemin (McCoy, McGRATH® X-Blade ve Storz® C-MAC D-Blade) klasik Macintosh laringoskopi 
ile karşılaştırılması amaçlanmıştır.  
Gereç-Yöntem: Laringoskoplar randomize sırada kullanılarak, vokal kordu görülmesi, tüpün korddan geçmesine, kaf 
şişirmesine kadar geçen süre ile ilk ventilasyonun başlama süreleri (endotrakeal tüpün yerleşimi doğrurulanarak) ile entübasyon 
başarısı, bleydlerin cormack lehane görüntüleri, uygulayıcılar açısından bleydlerin kolaylıkları değerlendirmeleri kayıt altına 
alındı. İstatiksel analiz için one- way anova ve t testi kullanıldı. p< 0,05 değeri anlamlı kabul edildi.  
Bulgular: Farklı kliniklerden 12 ay ve üzerinde acil tıp kliniğinde deneyimi olan (ortalama 31,8 ± 14,2 ay) toplam 34 acil tıp 
uzmanlık öğrencisi çalışmaya katıldı. Çalışmada toplam 136 entübasyon gerçekleştirildi, sadece birinde başarısızlık oldu. Vokal 
kordlar sırasıyla en hızlı D-Blade (9,3 ± 11,0 sn) ve X-Blade (10,8 ± 16,0 sn) ile görüldü, ilk ventilasyon en hızlı olarak sırasıyla 
X-Blade (21,4 ± 18,1 sn) ve D-Blade (23,4 ± 13,1 sn) ile yapıldı. Ancak laringoskoplar arasında istatistiksel anlamlı fark 
saptanmadı (p>0,05). D-Blade ile 31 (%91,2) uygulayıcı, X-Blade ile 25 (%73,5) entübasyonda Cormack Lehane 1. derece 
görünüm sağladı. Macintosh bleyd ile D-Blade arasında C-L görüntülemeleri açısından istatistiksel anlamlı fark saptandı (p: 
0,008). Her dört laringoskopi yönteminin zorluk dereceleri arasında istatistiksel anlamlı fark saptandı (p=0,006).Uygulama 
zorluğu açısından cihazları değerlendirmesinde X-blade en kolay McCoy ise kullanımı en zor cihaz olarak değerlendirildi.  
Sonuç: En hızlı entübasyonlar sırasıyla X-Blade ve D-Blade ile gerçekleştirilmiş ancak tüm gruplar arasında entübasyon 
süreleri açısından istatistiksel anlamlı fark görülmedi. Entübasyonda vokal kord görüntüsü açısından sırasıyla D-Blade ve X-
Blade ile en iyi görüntü elde edilmiş olup uygulayıcılar X-Blade'i en kolay kullandıkları cihaz olarak tanımladı. 
  
Anahtar Kelimeler: Macintosh, McCoy, Storz C MAC® D-Blade, McGRATH® X-Blade, Entübasyon 
 
 
 
S 29 ST SEGMENT ELEVASYONLU AKUT MİYOKARD İNFARKTÜSÜNDE BAŞVURU 

SIRASINDAKİ KAN GLUKOZ DÜZEYİNİN MORTALİTE ÜZERİNE ETKİSİ 
  
Bünyamin Zirek1, Özge Duman Atilla1, Murat Yeşilaras1, Necmiye Yalçın1, Nur Zafer1, Serkan Hacar1, Turgay Yılmaz 
Kılıç1, Ersin Aksay2 
 

1Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İzmir  
2 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, İzmir 
  
Amaç: Çalışmamızın amacı acil serviste ST elevasyonlu miyokard enfarktüsü (STEMI) tanısı alan hastalarda başvuru 
sırasındaki kan glukoz düzeyi ile hastane içi mortalite arasındaki ilişkiyi saptamaktır. 
Gereç-Yöntem: Çalışmamız geriye dönük olarak, Ocak 2010 – Ağustos 2013 tarihleri arasında yapıldı. Acil servisten STEMI 
tanısı ile hastaneye yatırılan hastalar çalışmaya dahil edildi. Hastaların birincil tıbbi tanıları ve hastane sonlanımları hastane 
elektronik kayıt sisteminden elde edildi. 18 yaş altında, akut STEMI dışı akut koroner sendrom tanısı alan, başvuru sırasında 
kan glukoz değeri tespit edilmemiş, kan glukoz düzeyi tespitinden önce dekstrozlu sıvılar uygulanan, başvurudan önceki son bir 
hafta içinde kortikosteroid içerikli ilaç kullanım öyküsü olan, acil servisten hastaneye yatışı yapılmamış ve dosyalarda veri 
eksikliği olan hastalar çalışmadan dışlandı.  
Bulgular: Çalışmaya 335 hasta dahil edildi. Hastaların %72,2’si erkek ve %22,1’i diyabetik hasta idi. Genel olarak mortalite 
oranı %6,6 idi. Diyabet öyküsüne bakılmaksızın başvuru kan glukoz düzeyi ve mortalite arasında anlamlı bir ilişki saptandı 
(p<0,001). Ayrıca non-diyabetik hastalarda başvuru kan glukoz düzeyi ve hastane içi mortalite arasında da anlamlı bir ilişki 
tespit edildi (p<0,001). Non-diyabetik hastalarda, ROC eğrisi ile başvuru kan glukoz düzeyi için mortalite belirteci olarak eşik 
değer 137 mg/dL saptandı.  
Sonuç: STEMI tanısı alan hastalarda DM tanısına bakmaksızın başvuru kan glukoz düzeyleri hastane içi mortalitenin güçlü bir 
göstergesidir. Mortalite ve akut hiperglisemi arasındaki ilişki özellikle diyabet tanısı olmayan hastalarda daha belirgindir. 
  
Anahtar Kelimeler: Akut miyokard infarktüsü, hiperglisemi, mortalite 
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S 30 KARDİYAK ARREST SONRASI SPONTAN DOLAŞIMI SAĞLANAN VE GİRİŞİMSEL KORONER 
REVASKÜLARİZASYON YAPILAN HASTALARIN ANALİZİ 

  
Engin Özakın1, Hakan Dolgun1, Hüseyin Ugur Yazıcı2, Nurdan Acar1, Filiz Baloğlu Kaya1, Alparslan Birdane2 
 

1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı, Eskişehir 
2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Eskişehir 
  
Amaç: Kardiyak arrest olarak başvuran, kardiyopulmoner resüsitasyon (KPR) sonrası spontan dolaşımı sağlanan ve KPR 
sonrası EKG’lerinde ST elevasyonu, yeni sol dal bloğu, VF ya da nabızsız VT hastalarında acil koroner kateterizasyon 
önerilmektedir. Çalışmamızın amacı hastanemiz acil servisine (AS) kardiyak arrest olarak getirilen ve acil koroner 
kateterizasyon yapılan hastalardaki mortalite ve morbiditeyi değerlendirmektir. 
Yöntem: 2011-2014 arası ESOGÜ hastanesi AS’ne kardiyak arrest olarak başvuran ve KPR sonrası spontan dolaşımı 
sağlanan, EKG’lerinde patoloji saptanan ve acil kateterizasyona alınan hastalar incelendi. 
Bulgular: Değerlendirmeye alınan 11’i erkek 15 hastanın yaş ortalaması 57.80(min:32, maks:85) idi. Hastaların tamamı 112 
ambulans servisi ile getirildi. KPR öncesi EKG’lerinde: 5’inde VF, 5’inde NEA, 3’ünde asistoli, 2’sinde Nabızsız VT saptandı. 
Hastalara acil serviste yapılan KPR süresi ortalama: 18.60 dakika (min:10, maks: 40) idi. KPR sonrası EKG’lerinde 10’unda ST 
elevasyonu, 4’ünde ST-T değişiklikleri, 1’inde nodal ritim saptandı. Hastaların laktat değerleri ortalama: 8,47 (min: 2, maks:17) 
idi. Kapı anjiografi zamanı ortalama 60,73 dakika (min: 27, maks: 110) idi. Anjiografide lezyonlar: 7’sinde LAD, 4’ünde RCA, 
1’ine Cx ve 2 hastada birden fazla damarda idi. 1 hastada lezyon saptanmadı. Lezyon saptanan 14 hastanın 9’unda koroner 
revaskülarizasyon başarılı ile sağlandı. Yoğun bakımda ortalama yatış süreleri 15.60 gün (min:1, maks:64) idi. Tedavileri 
sonrasında hastaların 9’u taburcu edilirken 6’sı eksitus kabul edildi. Taburcu edilen ve exitus olan hastaların laktat değerleri 
arsında istatiksel anlamlılık saptanmadı (taburcu olanlarda ortalama: 7,83, eksitus olanlarda: 9,6). Taburcu edilen hastalardaki 
koroner girişimin 6’sında başarı sağlanırken, 3’ünde başarı sağlanamadı. 1 hastaya lezyon saptanmadığı için girişim yapılmadı.  
Sonuç: Acil servise kardiyak arrest olarak getirilen, algoritmalara uygun şekilde müdahale edilen ve spontan dolaşıma dönen 
hastalarda, acil servis hekimlerinin hastaların EKG’lerini hızlıca değerlendirmeleri gerekir. Anormal EKG bulgusu saptananlarda 
kardiyoloji bölümü ile ortak protokol oluşturulması ve bu hastaların acilen koroner girişimsel tedaviye alınması mortalite ve 
morbiditeyi azaltmaktadır. 
  
Anahtar Kelimeler: Kardiyak arrest, acil servis, koroner revaskülarizasyon 
 
 
S 31 KARDİYOPULMONER RESÜSİTASYONUN ACİL SERVİSTE SEDYE ÜZERİNDE VE YERDE YAPILMASININ 

ETKİNLİĞİNİN MANKEN ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI 
  
Güner Yurtsever1, Saylav Ejder Bora3, Alper Torun3, Birol Örsoğlu3, Alper Gündüz2,  
İsmet Parlak3 
 

1Siirt Devlet Hastanesi Acil Tıp 
2İstanbul Gaziosmanpaşa Eğitim Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İstanbul 
3Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi,  Acil Tıp Kliniği, İzmir 
  
KPR uygulamasında göğüs kompresyonunun etkinliğinin önemi son AHA kılavuzunda da vurgulanmıştır. Ancak etkin göğüs 
kompresyonunun nasıl standardize uygulanabileceği konusu tartışmalıdır. Ayrıca göğüs kompresyonları sırasında yorgunluğun 
TYD’ ne etkisi de üzerinde tartışılan bir başka konudur. Biz bu çalışmamızda kardiyak arrest vakalarında göğüs 
kompresyonunun yerde yada sedyede yapılması ile uygulayıcı yorgunluğunun nasıl etkilendiği ve TYD etkinliğine etkisini 
manken üzerinde göstermeyi amaçladık.  
Çalışma süresince Acil Tıp Kliniği’nde görevli güncel TYD uygulaması bilen 40 sağlık personeli çalışmaya alınmıştır. Çalışmaya 
katılan personele sedye üzerinde altında travma tahtası yerleştirilmiş durumda bulunan, göğüs sertliği ayarı yüksek duruma 
getirilmiş erişkin KPR uygulama mankeni üzerinde 2’şer dakikalık turlardan oluşan 5 tur boyunca AHA kılavuzunda önerilen 
şekilde göğüs kompresyonu yapması söylenmiştir. Uygulayıcılar her tur arasında 2 dakika dinlendirilmiştir. Uygulayıcıların 
yorgunluğu sıfatsal bir skala ile değerlendirilmiştir. Bası sayısına ve bası derinliğine ilişkin veriler her 2 dakika’ lık tur için ayrı 
ayrı bilgisayar ortamından elde edilmiştir. Uygulamadan en az bir gün geçtikten sonra aynı uygulayıcılara yerde düz zeminde 
altında travma tahtası yerleştirilmiş durumda bulunan, göğüs sertliği ayarı yüksek duruma getirilmiş erişkin KPR uygulama 
mankeni üzerinde 2’ şer dakikalık turlardan oluşan 5 tur boyunca AHA klavuzunda önerilen şekilde göğüs kompresyonu 
yapması söylenmiştir. Kullanılan mankenin özelliği olarak kendi bilgisayar programı sayesinde, manken üzerinde uygulama 
yaparken uygulamaya ilişkin veriler bilgisayar ortamından elde edilebilmektedir. Çalışmamızda uzamış KPR da gögüs 
kopresyonunun sedyede daha da yorucu bir işlem olduğu bulunmuştur. Bu nedenle sedyede yapılan KPR da uzamış göğüs 
kopresyonlarının etkinliğinin daha da azalacağını düşünüyoruz. 
Uzamış KPR da göğüs kopresyonlarının hastane dışında yerde yapılan göğüs kopresyonu uygulayıcıları daha az yorulacağı için 
gögüs kopresyonu etkinliğini daha uzun sürdürebileceğini ancak hastane içi sedyede yapılan gögüs kopresyonları daha yorucu 
bir işlem olduğu için ikiden daha fazla sağlık çalışanı ile yapılmasının daha uygun olacağını düşündürmektedir. Uzamış KPR da 
göğüs kopresyonlarının etkinliği sürdürmek için hastane içindeki sedyelerin uygulayıcılara göre dizayn edilmesi gerektiğini 
düşünmekteyiz. 
  
Anahtar Kelimeler: Kardiyopulmoner resüsitasyon, temel yaşam desteği, yerde, sedyede, yorgunluk 
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S 32 KARDİYOULMONER RESÜSİTASYON UYGULAMASI ESNASINDA METRONOM KULLANIMININ ETKİNLİĞİNİN 
MANKEN ÜZERİNDE ARAŞTIRILMASI 

  
Alper Fehmi Gündüz1, Güner Yurtsever3, Saylav Ejder Bora2, Emrah Yılmaz2, İsmet Parlak2 
 

1İstanbul Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İstanbul 
2İzmir Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İzmir 
3Siirt Devlet Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Siirt 
  
KPR uygulamasında gögüs kompresyonunun etkinliğinin önemi son AHA kılavuzunda da vurgulanmıştır. Ancak etkin gögüs 
kopresyonunun nasıl standardize uygulanabileceği konusu tartışmalıdır. Ayrıca göğüs kopresyonları sırasında yorgunluğun 
TYD’ne etkisi de üzerinde tartışılan bir başka konudur. Biz bu çalışmamızda kardiyak arrest vakalarında kardiyak bası sayısının 
ve derinliğinin standart hale getirilip, getirilemeyeceğini; bununla birlikte uygulayıcı yorgunluğunun TYD etkinliğine etkisini 
manken üzerinde metronom eşliğinde göstermeyi amaçladık. İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği’nde 
görevli güncel TYD uygulaması bilen 40 sağlık personeli 01 Kasım 2014 – 31 Ocak 2015 arasında çalışmaya alınmıştır. 
Çalışmaya katılan personele KPR uygulama mankeni üzerinde 2’şer dakikalık turlardan oluşan 5 tur boyunca AHA klavuzunda 
önerilen TYD uygulamasına uygun şekilde TYD uygulaması yapması söylenmiştir. Uygulayıcılar her tur arasında 2 dk. 
dinlenmişlerdir. Uygulamadan en az bir gün geçtikten sonra aynı uygulayıcılara metronom eşliğinde metronomun hızı 100/dk. 
olacak şekilde 2’şer dk. dinlenerek 5 tur boyunca, TYD uygulaması yapmaları söylenmiştir. Uygulayıcıların yorgunluğuna, bası 
sayısına ve bası derinliğine ilişkin veriler her 2dk.lık tur başına kaydedilmiştir. Bu veriler her 2 dk.lık uygulama sonunda ortalama 
değerler alınarak elde edilmiştir. Uygulayıcıların yorgunluğuna ait veriler hazırlanmış olan sıfatsal skala ile değerlendirilmiştir. 
metronom eşliğinde yapılan TYD uygulamasının ortalama bası hızının standart hale getirilebiliniceğini, uygulayıcıların 
yorgunluklarını azalttığını ve ortalama bası derinliğini azaltmasına rağmen 2010 AHA klavuzunda önerilen değerlere uygunluk 
gösterdiğini tespit ettik. Bu sonuçtan yola çıkarak standart ve ideal bir TYD uygulamasına ulaşmak için metronomun TYD 
uygulamasına dahil edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu yüzden metronom eşliğinde daha fazla çalışma yapılmasını ve 
metronomun mevcut haliyle TYD uygulamasına dahil edilmesini öneriyoruz. 
  
Anahtar Kelimeler: Kardiyopulmoner resüsitasyon, temel yaşam desteği, metronom, manken 
 
 
S 33 COMPARISON OF IN-HOSPITAL CARDIOPULMONARY RESUSCITATION AND EMERGENCY SERVICES 
  
Yucel Yuzbasioglu1, Huseyin Cahit Halhalli2, Gokcen Halhalli3, Osman Esen4, Hayrunisa Esen5, Huseyin 
Uzunosmanoglu6, Yavuz Selim Divrikoglu2, Serkan Yilmaz2 
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2Kocaeli Derince Training and Research Hospital, Department of Emergency Medicine, Kocaeli, Turkey 
3Kocaeli Derince Training and Research Hospital, Department of Internal Medicine, Kocaeli, Turkey 
4Kocaeli Derince Training and Research Hospital, Department of Anestezi and Reanimasyon, Kocaeli, Turkey 
5Uskudar State Hospital, Department of Emergency Medicine, Istanbul, Turkey 
6Ankara Kecioren Training and Research Hospital, Department of Emergency Medicine, Ankara, Turkey 
  
Objective: The aim of this study is to evaluate adequacy of the implementation of code blue(CB), by comparing 
cardiopulmonary resuscitation(CPR) performances after the activation of CB in the emergency department and within the other 
departments of the hospital. 
Materials-Methods: This study was conducted retrospectively between January 1, 2011 and April 30, 2013.The analyses of the 
data were performed by using SPSS for Windows 16 software package. Distributions of continuous and discrete numerical 
variables were evaluated by Kolmogorov-Smirnov test; Mann-Whitney U test and Chi-square test were used in the logistic 
regression analyses. Unless stated otherwise, a value of P<0.05 was considered statistically significant 
Results: The study included 250 cases of arrest which CB was activated and 331 cases of arrest developed in the ED.The time 
to reach the patients and the duration of CPR were shorter and the ratio of response to CPR was higher in the ED(p<0.05). The 
most common cause of cardiac arrest was asystole in both groups, whereas the ratio of VF was significantly higher in the ED 
(p<0.05). Infections were the most common cause of arrest in patients whom the Blue code was activated for (24.8%).The most 
common code blue calls were activated by pulmonary diseases(24.4%) and internal medicine(20%) clinics, and the physicians 
from those departments were found to respond to the calls most frequently. We found that age, the time to reach the patients, 
the duration of CPR, the drugs used, ECG rhythm, and diagnosis of the patients were the contributors of the mortality. 
Conclusion: We suggest that emergency intervention rooms should be established in all of the clinics and in order to render the 
blue code more effective not only the personnel of the blue code team but all of the healthcare workers should be trained in 
basic and advanced life support. 
  
Keywords: Cardiopulmonary resuscitation, code blue, comparing cardiopulmonary resuscitation 
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S 34 KOUNIS SYNDROME REFERS TO THE CONCURRENCE OF ACUTE CORONARY EVENTS AND 
HYPERSENSITIVITY REACTIONS 

  
Halil Doğan1, Esra Günalp1, Dogac Niyazi Ozucelik1, Sinan Aşar2, Cem Ayan1 
 

1Department of Emergency Medicine, Bakirkoy Dr. Sadi Konuk Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey 
2Department of Anesthesiology and Reanimation, Bakirkoy Dr. Sadi Konuk Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey 
  
Introduction: Contrast agents are widely used and have side effects, such as; urticaria, pruritus, nousea-vomiting, dyspnea, 
larengeal edema, arhythmia. Moreover, anaphylaxis or Kounis syndrome, accompanying with cardiac symptoms like in our case 
can be seen, but very rarely. 
Case: A 61 year-old male patient was admitted to the ED due to a sudden onset of shortness of breath after he had an IV 
contrasted toracoabdominal CT. The patient first developed the shortness of breath 10 minutes after the IV contrast media. 
The physical examination of the patient in the ED showed that general condition poor, unconcious, blood pressure 80/40 mmHg, 
heart rate 130/min, respiration rate 22/min. The skin was wet and he had cold sweating. The patient’s ECG, showed sinus 
tachycardia. 
The patient was monitorized, pulmicort and ventolin nebules were administered together with O2, by mask. Adrenaline 0.5 mg, 
160 mg metilprednisolone and 80 mg feniramine maleat were given intravenously. In order to hidrate the patient, 2000 cc of % 
0.09 NaCl solution was given. Because of increase of shortness of breath and deterioration of consciousness, he was entubated 
by means of orotracheal way. The patient, whose carotid pulse not palpable, was started cardiopulmonary resuscitation. After 
the CPR, the patient’s general condition poor, unconciouss, entubated and the response to the painfull stimulation was positive. 
His GCS was 5. The patient, whose blood pressure 80/50 mmHg, was started 20 mcg/kg/min of IV dopamine infusion. He was 
transferred to the ICU. On the third follow-up day in the ICU; he developed chest pain and his trophonin levels were elevated 
and his coronary angiography wa, which revealed no cardiac pathology. On the fourth follow-up day in the ICU; the patient was 
discharged.  
Conclusıon:In case of an anaphylactic reaction, early maintenance of the airway security and the awareness of the cardiac 
symptoms are important. 
  
Keywords: Contrast media, emergency medicine, hypersensitivity, kounis syndrome 
 
 
 
S 35 EVALUATİON OF THE PATIENTS ADMITTED TO EMERGENCY DEPARTMENT WITH CHEST PAIN 

ACCORDING TO HEART, TIMI AND GRACE SCORING SYSTEMS 
  
Hüseyin Yüzlü, Halil Dogan, Dogac Niyazi Ozucelik 
 
1Bakirkoy Dr. SadiKonuk Training and Research Hospital, Department of Emergency Medicine, Istanbul, Turkey 
  
Introduction: Early diagnosis and treatment of acute coronary syndrome is crucial. The aim of this study is to determine the 
worthiness and comparision of the clinical decision making scoring systems, such as HEART risk score, TIMI risk score and 
GRACE risk score, in patients presenting to emergency department with chest pain. 
Materials-Methods: In this prospective study, 502 patients admitted to ED with chest pain were examined. 
Results: A total of 502 patients presenting to ED were examined. 275 of these patients were male.Consequent to HEART risk 
score, 5% of the patients with low risk level, 47.2% of the patients with the moderate risk level and 65,6% of the patients with the 
high risk level resulted with major adverse cardiac event(MACE). Consequent to TIMI risk score, 25% of the patients with low 
risk level, 39.6% of the patients with the moderate risk level and 58% of the patients with the high risk level resulted with MACE. 
Consequent to GRACE risk score, 16.6% of the patients with low risk level, 42.8% of the patients with the moderate risk level 
and 46.1% of the patients with the high risk level resulted with MACE 
Conclusıons: Predicting the MACE of the HEART score and its ability to determine critical patients is quite high. As the HEART 
score raises, the MACE also raises consequently. Another superiority is not the only success in identifying high-risk patients, it 
is also very successful in the group for low-risk patients. The negative sides of TIMI risk score are high significance in patients 
who underwent to angiography and high major cardiac events ratios in low risk level patients. The low percentage of success in 
detecting MACE with GRACE risk score along with difficult calculations and device requirements for calculations make the use 
of this scoring system in the ED very limited. 
  
Keywords: Chest pain, emergency department, HEART risk score, TIMI risk score, GRACE risk score 
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S 36 ACİL SERVİS ÇALIŞANLARININ DELİCİ KESİCİ ALETLER İLE YARALANMALARININ ANALİZİ 
  
Sabahat Burcu Güney, Özlem Köksal, Gizem Gizli, Fatma Özdemir 
 
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD, Bursa 
  
Giriş: Acil Servis (AS) çalışanları günlük iş hayatlarında Delici/Kesici alet yaralanması (DKAY) sonucunda özellikle kan yolu ve 
vücut sıvıları ile temas sonrası bulaşıcı hastalık riskiyle karşılaşmaktadırlar. Bu çalışmada ilimizdeki 5 büyük hastanede görev 
alan AS çalışanlarının DKAY' na ait maruziyetlerinin analizi hedeflenmiştir. 
Gereç-Yöntem: Bu çalışma kesitsel nitelikte olup, anket yöntemiyle yapılmıştır. Araştırma Bursa İli Kamu Hastaneler Birliği 
içerisinde yer alan; Bursa Devlet Hastanesi (DH), Çekirge DH, Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi(EAH), Yüksek 
İhtisas EAH, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi AS birimlerinde yapılmıştır. Bu hastanelerin AS' de çalışan; Acil Tıp 
Uzmanı(ATU), Acil Tıp Araştırma(ATA) Görevlisi, Pratisyen Hekim, Hemşire-ATT-Paramedik, Acil Personeli, Temizlik Personeli 
çalışmaya dahil edilmiştir.  
Bulgular: Araştırmaya, 183 kadın ve 143 erkek olmak üzere toplam 326 kişi katılmıştır. Son bir yıl içinde 105 işe bağlı DKAY 
meydana gelmiştir. Cinsiyetlere göre yaralanmalara bakıldığında; %65.7’u kadın ve %34.3’sı erkektir. Hastanelere göre 
yaralanmalara bakıldığında ise; Bursa DH AS (%33.3) ilk sırada yer almaktadır. Görev dağılımına göre; en sık yaralanan grubun 
Hemşire-ATT-Paramedik (%58.1) grubu olduğu görülmektedir. Yaralanmalara en çok neden olan alet enjektör iğnesi (%57.1) 
olup, yaralanma sıklıkla hafta içi (%74.3), sağ elde (% 63.8) ve yüzeysel yaralanma ( %74.3) şeklindedir. Yaralanmaların 
%59.0’u kan ve vücut sıvılarına maruziyetten korunmak amaçlı koruyucu önlem olarak eldiven kullanılmıştır. Yaralanmalardan 
%58.8’ı rapor edilmemiş ve rapor edilmeme nedeni olarak en sık (%35.8) materyal efekte olmaması şeklinde bildirilmiştir. 
Yaralanma öncesi enfeksiyon hastalıkları konusunda eğitim alma oranı %91.4, bulaşıcı hastalıklardan korunma standart 
önlemler konusunda bilgilenme oranı %93.3 saptanmıştır ve %81.0’i Hepatit B aşısını tamamlamıştır. 
Sonuç: AS’ler doğası gereği; stres, fiziksel ve duygusal yıpranmalar gibi çalışma şartları ile insan hatasını arttırıcı etmenlere 
sahiptir ve sağlık personeli için DKAY ile maruziyetin en sık görüldüğü yerlerdir. Sağlık Bakanlığı ve Hastane Yönetimleri bu 
konuda daha etkin koruyucu önlemler almalı ve personelin eğitimlerinin yeterliliğini sağlamalıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: Acil servis, delici kesici alet yaralanması, sağlık personeli 
 
 
 
S 37 KÜNT GÖĞÜS TRAVMALI HASTALARDA GÖĞÜS TRAVMA SKORU'NUN MORBİDİTE VE MORTALİTE 

BELİRLEYİCİSİ OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİ 
  
Didem Ay, İsmail Yeşiltaş, Vehbi Özaydın, İsmail Fırat Arslan, Ümit Ölmez, Ferdi Kala,  Kurtuluş Açıksarı 
 
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İstanbul 
  
Amaç: Künt travma sonrası acil servise ilk 24 saat içerisinde başvuran göğüs travmalı hastalarda Glasgow Koma Skoru, high 
Revize Travma Skoru ve Göğüs Travma Skorunun karşılaştırılmasıdır. 
Yöntem: Bu çalışmada, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi acil tıp kliniğinde 01/01/2015 ve 
01/06/2015 tarihleri arasında göğüs travması ile başvuran hastalar prospektif olarak değerlendirildi. Hastalar muayene edilerek 
ve radyolojik görüntülemeler istenerek yaş, cinsiyet, geliş şekli, tansiyon, nabız, solunum sayısı, kronik hastalık öyküsü, fizik 
muayene bulguları, travma mekanizması, pulmoner kontüzyon varlığı ve boyutu, kosta fraktürü ve sayısı, pnömotoraksın varlığı, 
teşhis ve tedavisi, taburculuk, servise yatış, yoğun bakım ünitesine yatış, morbidite ve mortalite oranları belirlendi. Glasgow 
Koma Skoru, high Revize Travma Skoru ve Göğüs Travma Skoru hesaplandı. Karşılaştırılmaları yapıldı. 
Bulgular: Çalışmada 110 göğüs travmalı hasta değerlendirildi, olguların çoğunu erkek (%67,0) hastalar oluşturuyordu. Olguların 
ambulans ile başvurma oranı % 33,0 idi. Hastaların 92’si (%83,6) acil servisten taburcu olurken, 12’si (%10,9) servise, 5’i (%4,5) 
yoğun bakım ünitesine yatırıldı. 1 (%0,9) hasta da acil serviste exitus oldu. Taburcu olan grupta Glasgow Koma Skoru ve high 
Revize Travma Skoru anlamlı olarak yüksek Göğüs Travma Skoru ise anlamlı olarak düşük bulundu (p<0,005). Travma 
skorlarından Glasgow Koma Skoru ve high Revize Travma Skoru ileri düzeyde anlamlı bulunurken (r=0,853, p=0,000) iki skor 
da Göğüs Travma Skoru ile negatif düşük-orta düzeyde anlamlı korrele bulundu (sırasıyla r=0,337 p=0,000 ve r=0,283 p=0,003) 
Sonuç: Glasgow Koma Skoru, high Revize Travma Skoru gibi Göğüs Travma Skoru da acil serviste hastanın taburculuk, 
servise yatış, morbidite ve mortalitesini belirlemede kullanılabilir. 
  
Anahtar Kelimeler: Göğüs travması, travma, skor 
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S 38 ELEKTİRİK ÇAPMASINA İKİNCİL BİLATERAL RADİUS TORUS KIRIĞI: BİR OLGU SUNUMU 
  
Çiğdem Yüksel, Banu Bendçi, Yeşim Erçetin Özgürel 
 
Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi, Kocaeli 
  
Blimsel Zemin: Elekrik çarpması morbidite ve mortalitesi yüksek olan yaralanmalardır. Elektirik maruziyeti sonucu görülen 
yaralanmalar; cilt yanıkları, kardiyak komplikasyonlar, sinir arazları ve kas kontraksiyonları sonucu çıkan eklem çıkıkları 
şeklindedir. Cilt lezyonları ve organ hasarlarının şiddeti; voltaj, akım tipi, direnç ve zaman gibi faktörlere bağlıdır. Radius torus 
kırıkları metafizyal bölgede sıklıkla düşük enerjili aksiyel yüklenmeyele oluşan tek korteks kırılması ile orataya çıkan kırıklardır. 
Amaç: Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi acil servisine elektirik çarpması şikayeti ile başvuran bilateral radıus torus kırığı tanısı 
alan olgunun incelenmesi amacıyla yapılmıştır. 
Olgu: 14 yaş erkek hasta; okul kantininde sıraya girme demir bariyerine her iki eli ile tutarak vücudunu yukarı kaldırıp oynarken 
elektirik çarpması meydana gelmiş. Herhangi bir şikayeti olmayan hasta acil servise kontrol için başvurdu. Hayati bulguları; 
tansiyon: 140/98mm/hg nabız:110dk SPO2: %100 ateş:36,0° saptanan olgunun dolaşım sistemi; kalp ritmik, hafif taşikardik, 
EKG’de sağ dal bloğu saptanmış, diğer sistem muayeneleri doğal olarak değerlendirilen hastanın kas iskelet sistemi 
muayenesinde; her iki el-bilek hareketleri ağrılı bulundu. Yapılan tetkiklerinde CK:216 U/l, hemogram: normal, Troponin I: 
normal, Kan gazı pH: 7.42, grafilerinde bilateral radius torus kırığı olduğu görüldü. Ortopedi konsültasyonu istendi. Her iki el 
bileğine kısa kol atel uygulandı. Kardiyak fonksiyonların yakın izlemi açısından hasta genel yoğun bakım ünitesine(GYB) 
yatırıldı. GYB’de 4 gün izlenen hastanın hemodinamik parametreleri stabil, kardiyak enzim düzeyleri izlemde normal sınırlarda 
bulunmuş, ayaktan ortopedi takibi planlanarak taburcu edilmiştir. Ortopedi takibinde 15. günde el bilek ödemleri azalan hastanın 
ateli çıkartılarak kısa kol alçı uygulandı. 1. ayın sonunda iyileşme sağlanan alçıları çıkarılan olgunun rom açıklıkları doğal, kalıcı 
hasar saptanmadı. 
  
Anahtar Kelimeler: Elektrik çarpması, kırık, voltaj, aksiyel yüklenme 
 
 
S 39 VALUE OF THORACİC ULTRASOUND İN THE DİAGNOSİS OF PNEUMOTHORAX, HEMOTHORAX AND 

PULMONARY CONTUSİON AFTER CHEST TRAUMA 
  
Atilla Temel, Halil Dogan, Dogac Niyazi Ozucelik, İrem Yavuz, Tugba Göde 
 

1Bakirkoy Dr. SadiKonuk Training and Research Hospital, Department of Emergency Medicine, Istanbul, Turkey 
  
Introduction and Purpose: In ED chest x-ray and thorax CT are used as diagnostic methods to define thoracic traumas. The 
aim of this study is to determine the sensitivity and specificity of the bedside ultrasonography in trauma patients representing to 
emergency departments with thoracic pathologies such as pneumothorax, hemothorax and pulmonary contusion.  
Materials-Methods: This study was conducted prospectively in ED in thoracic trauma patients 18 years old and older. For those 
patients where emergency medicine physician recommended a CT scan upon physical examination, ultrasound review was 
carried out prior to patient’s CT scan. CT scan interpretations by the radiology specialist who was unaware of patient’s clinical 
presentation or ultrasound results were the reference standard for this study. We used SPSS 16.0 Windows soft ware for 
statistical analysis.  
Results: A total of 132 patients were reviewed with ultrasound. The patients' mean age was 45.38±19.13 years (minumum:18, 
maximum:90) and 76.5% (n=101) of patients were male. According to thoracic ultrasound pneumothorax in 19 patients, 
hemothorax in 12 patients and pulmonary contusion in 5 patients were identified. The results were compared with thorax CT as 
gold standard. Ultrasound for pneumothorax had a sensitivity of 56.2%, a specificity of 99%; for hemothorax had a sensitivity of 
55%, a specificity of 99%; for pulmonary contusion had a sensitivity of 20%, a specificity of 100%. According to Wolfman 
classification as pneumothorax degree in thorax CT increases, the sensitivity of thoracic ultrasound for pneumothorax also 
increases. The sensitivity in patients who have second degree pneumothorax is 70%, third degree pneumothorax is 100%. 
Conclusion: Thoracic ultrasound is useful and highly specific tool to diagnose pneumotorax, hemothorax and pulmonary 
contusion and is highly sensitive to diagnose pneumothoraces larger than 1 cm. 
  
Keywords: Ultrasound, thoracic trauma, pneumothorax, hemothorax, pulmonary contusion 
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S 40 TRAVMALI HASTALARDA KANADA SERVİKAL OMURGA KURALLARI VE NEXUS DÜŞÜK RİSK 
KRİTERLERİNİN GEÇERLİLİĞİ 

  
Bora Kaya1, Erkman Sanrı2, Haldun Akoğlu3, Özlem Güneysel4 
 

1Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği, Kocaeli 
2T.E.V. Sultanbeyli İlçe Devlet Hastanesi, İstanbul 
3Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği, İstanbul 
4Dr Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği, İstanbul 
  
Omurilik yaralanması modern toplumlarda yaygın olarak görülmektedir. Patogenez, erken tanı ve tedavi anlayışlarında 
kaydedilen ilerlemelere rağmen, çoğunlukla ağır ve kalıcı sakatlığa yol açan, yıkıcı bir olaydır. Spinal kord yaralanması olan 50 
yaş üzerinde, motor fonksiyonları tam olmayan hastalar ile 25 yaş altındaki paraplejili hastaların yaşam boyu bakım masrafları 
500.000 ila 3.000.000 Amerikan doları(US$) arasında değişmektedir. Yaşam boyu bakım masrafları ve üretkenlik kaybının 
yarattığı toplam maliyetin 5 milyar US$’dan fazla olduğu tahmin edilmektedir. Servikal travmalı hastalarda patolojinin tespiti 
amacıyla radyografi ihtiyacını belirlemede NEXUS düşük risk kriterleri ve Kanada Servikal Omurga Kuralları(KSOK) 
kullanılmaktadır. Yapılan çalışmalarda KSOK’nin duyarlılığı %99,4, özgüllüğü %45,1 ve negatif prediktif değeri %100 olarak 
bildirilirken, NEXUS için negatif prediktif değer %99,8 olarak belirlenmiş olup özgüllük %12,9 duyarlılık %99 olarak bildirilmiştir. 
Çalışmamızda NEXUS düşük risk kriterleri ve KSOK’nin Türk hasta popülasyonunda güvenilirlik ve değerliliğinin belirlenmesi 
amaçlanmıştır. 1 Ocak 2012 ile 1 Nisan 2012 tarihleri arasında başvuran ve dışlanma kriterlerine sahip olmayan 225 hasta 
prospektif gözlemsel çalışmamızın kapsamına alınırken, bu hastaların 7’sinde servikal patoloji tespit edilmiştir. Patolojik 
görüntüleme bulgusu varlığını belirleme açısından NEXUS’un duyarlılığı %93(%95 GA 83-97) ve özgüllüğü %1,3(%95 GA 0,2-
5,1) olarak bulunurken, KSOK’nin duyarlılığı %100 (%95 GA %56-100) ve özgüllüğü %3,2 (%95 GA %1,4-6,7) olarak tespit 
edildi.  
Sonuç olarak KSOK ve NEXUS düşük risk kriterlerinin acil serviste servikal patolojilerin ekartasyonunda faydalı olduğu, 
KSOK’nın, NEXUS düşük risk kriterleri ile karşılaştırıldığında daha güvenilir ve yararlı olduğu tespit edilmiştir. 
  
Anahtar Kelimeler: Kanada servikal omurga kuralları, NEXUS, servikal travma 
 
 
S 41 KÜNT GÖVDE TRAVMALI HASTALARDA BİLGİSAYARLI BATIN TOMOGRAFİLERİNDE İNFERİYOR VENA 

KAVA ÇAP ÖLÇÜMÜ İLE HASTANIN YAŞAMSAL BULGULARI VE KAN TRANSFÜZYONU İHTİYAÇLARI 
ARASINDAKİ İLİŞKİ 

  
Can Erkan Arslan1, Murat Yesilaras2, Feriyde Çalışkan Tür2, Özge Duman Atilla2, Egemen Kirman2 
 

1Bursa Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Bursa 
2İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İzmir 
  
Amaç: Bu çalışma ile künt gövde travma (KGT)’lı hastalara çekilen bilgisayarlı tomografi (BT)’lerde inferiyor vena kava (İVK)’nın 
yassılaşmış olması ile hastaların yaşamsal bulguları ve kan transfüzyonu ihtiyaçları arasındaki ilişki araştırıldı. 
Metod: 01.01.2010-01.10.2013 tarihleri arasında acil servise kabul edilen künt gövde travması olan ve batın tomografisi çekilen 
hastalar incelendi. Yaşı 18’in altında olan, penetran yaralanması olan, verilerine ulaşılamayan, sevkli olarak gelen, BT 
çekilmeden önce 500 mL’den fazla sıvı veya kan uygulanmış olan hastalar araştırmadan dışlandı. İnferiyor vena kava ölçümleri 
üç acil tıp uzmanı tarafından batın BT'lerde renal venlerin süperiyor ve inferiyorundan yapıldı. Ölçümlerden sonra transfers 
çap/anteroposteriyor çap oranı 2 ve üzeri olan İVK’lar yassı olarak nitelendirildi.  
Bulgular: Araştırmaya dahil edilen 73 hastanın 60 ’ı (%82.2) erkekti ve tüm hastalar için ortanca yaş 47 (ÇAA: 26.6 yıl, min:18, 
maks:89) yıldı. Hastaların 56’sının (%76.8) taburcu edildiği, 5’inin (%6.8) sevk edildiği ve 12’sinin (%16.4) eksitus olduğu tespit 
edildi. Ölçümler için üç uygulayıcının korelasyon katsayısı ICC=0.93 olarak tespit edildi. Renal venlerin üstünden yapılan 
ölçümler ile yassı İVK olan (n=20) ve olmayan (n=51) hastaların ortanca sistolik kan basıncı değerleri 118 (ÇAA:27) mmHg’e 
karşı 128 (ÇAA:22) mmHg (p=0.021), diyasyolik kan basınçları 73 (ÇAA:22) mmHg’e karşı 75 (ÇAA:17) mmHg, iki üniteden 
daha fazla eritrosit süspansiyonu ihtiyacı olan hasta sıklığı 7‘e karşı 4 hastada(p=0.009), ilk ölçülen hemoglobinlerin ortanca 
değerleri 13.4 (ÇAA:3.2) g/dL’e karşı 14.5 (ÇAA:1.7) g/dL (p=0.044), ortanca en düşük hemoglobin değeri 9.9 (ÇAA:6.8) g/dL’e 
karşı 13.1 (ÇAA:3.4) g/dL (p=0.01) olarak tespit edildi.  
Sonuç: Künt gövde travmalı olgularda batın BT’de renal venlerin üst kısmından yapılan ölçümler ile yassı İVK tespit edilen 
hastaların hemoglobin değerlerinin daha düşüktür. Bu hastalarda daha fazla kan transfüzyonuna ihtiyaç duyulur. KGT’lı 
hastalarda batın tomografisinde yapılan İVK çap ölçümleri hemodinamik durum değerlendirilmesi için kullanılabilir. 
  
Anahtar Kelimeler: Yassı inferiyor vena kava, künt travma, bilgisayarlı tomografi 
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S 42 KAFA TRAVMASI İLE BAŞVURAN HASTALARDA ÇEKİLEN BEYİN BT BULGULARI İLE ‘BİSPEKTRAL İNDEKS 
SKORU’ ARASINDAKİ İLİŞKİ 

  
Özlem Küsken, Aysel Hünük, Kemal Aygün, Rohat Ak, Tuba Cimilli Öztürk, Özge Ecmel Onur 
 
Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul 
  
Amaç: Kafa travmalı hastaya yaklaşım günümüzde acil servislerin en kalıcı ve en kapsamlı problemlerinden biridir. Bispektral 
İndeks Skoru (BIS) ile bilgisayarlı beyin tomografisi (BBT) arasında bir ilişki olup olmadığını ortaya koymak ve sık kullanılan 
yaygın şekilde bulunan bilgisayarlı görüntüleme yöntemine dayanarak hastanın bilinç durumu/uyanıklığı hakkında objektif 
çıkarımlar yapabilme imkanını araştırmaktır. 
Gereç-Yöntem: Çalışma 01.03.2014 / 01.09.2014 tarihleri arasında prospektif Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma 
hastanesi acil serviste yapılmıştır. Toplamda 202 hasta çalışmaya alınmıştır. Acil servise kafa travması nedeniyle başvuran 
erişkin bireyler çalışma uygunluk kriterlerine göre değerlendirilmiştir. Kanada Kafa Travması Kriterlerine (CCHR) göre BT 
çekilen hastalarda acil serviste yapılan rutin BIS takibi sonuçları kaydedilmiştir. BBT görüntüleri ile BIS düzeyleri karşılaştırılmış. 
Hastaların demografik özellikleri ile BIS düzeyleri karşılaştırılmıştır. 
Bulgular: Çalışmamızdaki olguların 64’ü (%31,7) kadın, 138’i (%68.3) erkek tespit edilmiştir. Hastalarımızın yaş ortalaması 
45.48±19.47 yıldır. Hastaların travma sonrası hastaneye ilk 30 dakikada getirilme oranı %50,5’dur. Çoğu olgu ilk 90 dakikada 
acil servisimize başvurmuştur. (%96,5). Acile gelen olguların Glaskow Koma Skalası (GKS) puanları 8 ile 15 arasında 
değişmekte olup, ortalaması 14.92±0.54’tür. Olguların BIS skorları 56,9 ile 98 arasında değişmekte olup, ortalaması 
93.17±5.15’tir. Kanada kurallarının majör ve minör kuralları incelendiğinde en çok oran tehlikeli kaza geçirenler bölümünde olup 
%59)’dur. Cinsiyetlere göre ayrıldığında erkeklerde tehlikeli kaza görülme oranı anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. (p:0.024; 
p<0.05). Kanada kurallarından tehlikeli kazadan sonra %26,2 ile 30 dakikadan uzun süren amnezi, %19,8 ile 65 yaş üzeri olma 
kuralı gelmektedir. Önemli bulgu hastaların % 6,9’unda BT’de patoloji tesbit edilmiştir. BT’de patoloji görülmeyen olguların BIS 
değerleri görülenlere göre anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur (p:0.001; p<0.01). 
Sonuç: BT'sinde patoloji görülen hastaların BIS skorlarının düşük olduğu tespit edildi. Bu ilişki istatistiksel olarak anlamlı 
bulundu. Kafa travması ile acil servise başvuran hastalarda noninvaziv, basit, kolay uygulanan BIS skoruna bakılmasının 
kranyal bozukluğu öngörmede yardımcı olabileceği söylenebilir. 
  
Anahtar Kelimeler: Kafa travması, bilgisayarlı beyin tomografisi, kanada kuralları, bispektral indeks skoru 
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S 43 REKLAM TABELASI DÜŞMESİNE BAĞLI T3 KORPUS FRAKTÜRÜ VE? 
  
Bahadır Karaca, Mükerrem Altuntaş, Mehtap Kaynakçı Bayram, Oğuzhan Bol 
 
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği, Kayseri 
   
Spinal epidural hematoma (SEH), acil servislerde oldukça nadir görülen spontan veya travmatik olabilen erken tanı konulup ve 
tedavi edilememesi durumunda kalıcı nörolojik defisit ve ölüm ile sonuçlanabilen bir acildir.  
Olgu: Elli üç yaşında bayan hasta sırtına market tabelası düşmesi nedeniyle 112 tarafından alt ekstremitede güçsüzlük şikayeti 
ile hastanemiz acil servisine getirildi. Yapılan fizik muayenesinde; her iki üst ekstremite eklem hareket açıklıklarının ve nörolojik 
muayenelerinin normal olduğu ve herhangi bir patolojinin olmadığı, palpasyonla T3-T4 vertebra çevresinde lokalize hassasiyeti 
olduğu, her iki alt ekstremitede tüm derin tendon reflekslerinin alınamadığı, sfinkter kontrolü ve anal refleksin olmadığı görüldü. 
Bilgisayarlı tomografide (CT) T3 vertebra korpus anteriorunda kompresyon fraktürü izlendi. T3 vertebra anteriorunda T3 
vertebrayı çevreleyen ve inferiora doğru T4 vertebra korpusu düzeyine uzanım gösteren en geniş yerinde 15 mm’ye ulaşan 
yumuşak doku artışı (hematom) izlendi. T3 vertebra sağında kostovertebral eklem komşuluğunda kot proksimalde fraktüre ve 
sağda spinal kanal içerisinde milimetrik fragmente kemik yapı izlendi. Hastaya metilprednizolon (30mgr/kg bolus ve daha sonra 
5.4 mgr/kg/saat/gün) başlandı. 
Tartışma: Spinal epidural hematomlar (SEH), spinal travma sonrası insidansı %1.7 den daha az olduğu tahmin edilmektedir. 
Torakal vertebrada lokalize hematomlar nadirdir ve tüm vertebral seviyedekilere göre insidansı %15 ile %18,8 arasındadır. Buna 
ek olarak, torakal bölgede meydana gelen SEH’ların semptomatik olmasının nedeni, anatomik olarak servikal yada lomber 
vertebraya göre daha dar kanal olmasından dolayıdır. Sonuç olarak, Postravmatik SEH, nadir bir olaydır ve klinik hekimler için 
bir sorun olmaya devam etmektedir. Erken cerrahi dekompresyon ile hematomun boşaltılması, bazı nörolojik defisitleri ve 
özellikle vital kord fonksiyonlarını düzeltebilir. 
  
Anahtar Kelimeler: Spinal epidural hematom, T3 korpus fraktürü, travma 
 
 
S 44 EPİLEPTİK NÖBET SONRASI BİLATERAL OMUZ POSTERİYOR ÇIKIKLI KIRIĞI 
  
Betül Akbuğa Özel, Gülsüm Kocalar, Afşin Emre Kayıpmaz, Elif Çelikel 
 
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Ankara 
  
Giriş: Bilateral omuz posteriyor çıkıklı kırığı (BOPÇK) çok nadir görülen ortopedik bir acildir (1). Epileptik nöbet, elektrik akımı ve 
travma en sık bilateral omuz çıkıklı kırığı yapan üç nedendir (1). 
Vaka: 59 yaşında erkek, Mayıs 2014’te markette, ani bilinç kaybı ve kasılmalar geçirdikten sonra acil sağlık hizmetleri 
ambulansı ile acil servisimize getirildi. Hastanın yakınlarından alınan öyküsüne göre, hasta ani bilinç kaybı sonrası yakınları 
tarafından tutularak kafa travması ve ek sekonder travma olmadan yere yatırılmış. Başta sağa deviasyon, tüm vücutta 
kasılmalar, ağızdan köpük ve kan sızması olmuş. Hasta ancak 15 dakika sonra, uykuya meyilli olarak kendine gelmiş. Hastanın 
özgeçmişinde hiperlipidemi ve sigara kullanımı mevcuttu, daha önce nöbet geçirme öyküsü yoktu. Soygeçmişinde özellik yoktu. 
Hastanın acil servis başvurusunda sağ ve sol omuz ağrısı ile göğüs ağrısı şikayeti mevcuttu. Kardiyolojik aciller açısından 
kardiyak monitorizasyon sağlandı, kardiyak muayene yapıldı. Elektrokardiyografi ve kardiyak enzim takibi yapıldı. Akut patoloji 
saptanmadı. Alınan tam kan ve biyokimya değerleri normal sınırlardaydı. Fizik muayenede; sağ ve sol omuzda aktif ve pasif 
hareketlerde kısıtlılık ve ağrı vardı. Bilateral apolet bulgusu pozitifti. Çekilen düz grafilerinde bilateral humerus başı kırığı ve 
bilateral omuz tomografilerinde BOPÇK saptandı. Hasta epileptik nöbet ve BOPÇK tanıları ile yatırıldı. 
Tartışma: BOPÇK vakaları nadir (1) ve tanısı atlanabilir olduğu için tüm vakaların ancak %50-80’i ilk değerlendirme sonrası 
tanınmaktadır (2,3). BOPÇK her iki omuzda kalıcı fonksiyonel kısıtlılığına neden olabilir (4). Bu nedenlerle; acil serviste BOPÇK 
tanısındaki gecikmelerin minimize edilmesi, doğru ve hızlı görüntüleme tekniklerinin kullanılması ve uygun cerrahi tedavi için 
hastane yatışının sağlanması önemlidir. 
  
Anahtar Kelimeler: Bilateral, epileptik nöbet, kırık, omuz, posteriyor çıkık 
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S 45 COUMADİNİZE AMA ANTERİOR CEREBRİ MEDİADA ENFAKT 
  
Emel Erkuş Sirkeci, Kurtuluş Açıksarı, Merve Konar, İsmail Yeşiltaş 
 
Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İstanbul 
  
Gastrointestinal sistem kanamaları hastanelerin acil servislerine en sık başvurulan hastalık grubunu oluşturmaktadır. 
Gastrointestinal sistem kanamaları mortalitesi yüksek olan, tanı ve tedavi maliyeti yüksek olan, sıklıkla hospitalizasyon ve yoğun 
bakım gerektiren, ayırıcı tanıdaki zorlukları olan, multidisipliner çalışma gerektirebilen klinik bir problemdir. Vakaların %80’inde 
kanama kendiliğinden durmakta, %20’sinde devam etmekte veya tekrarlamaktadır. Tekrarlayan vakalarda %15- 30’lara 
ulaşabilen cerrahi girişim ihtiyacı ve %30- 40’lara yükselen mortalite oranları görülmektedir.(1)Risk grubunu ise ileri 
yaş,koagülopati,multiple hastalıkları olan 65 yaş üstü hastalar oluşturmaktadır. Serebrovasküler hastalıklar ise beyin 
damarlarında ve/veya bu damarlardan geçmekte olan kanın özelliklerinde gelişen bozukluklar sonucu damarların tıkanması ya 
da kanamasıyla ortaya çıkan merkezi sinir sistemi bozukluklarıdır. Vakamızda ise aynı anda hem anterior serebri anterior ve 
mediada tıkanıklık yanında üst gastrointestinalde de kanama saptanmıştır. 
Olgu: 76 yaş kadın hasta bilinen hipertansiyon ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı ve 5 yıl önce iskemik serebrovasküler 
hastalık öyküsü mevcut. Sol taraf güçsüzlükle prezente sekelsiz iyileşmiş coumadinize olarak tedavisi mevcut.Hipertansiyonu 
regüle ve düzenli tedaviye devam ediyor. Acil servise başvuru anında bir gün önce lavaboya giderken sol tarafta titreme ile 
sonrasında yığılma olduğunu tarifliyor idrar kaçırması olmuş Bilinç açık koopere oryente konuşma ve anlaması doğal.Hastanın 
tansiyonu 120/70 mmHg nabzı100/dk olup vitalleri stabil. Hastanın muayenesinde rektal tuşesinde melena saptanıyor.Hastanın 
laboratuarında INR:6 olması dışında ek patoloji yok. Hastanın tetkiklerinde ise sağ arteria cerebri media ve anteriorda subakut 
enfakt saptanıyor.Hastaya plazma transfüzyonu yapılıyor.ve daha sonrasında coumadini kesilerek gastroenteroloji kliniğine 
yatış yapılıyor. Hastanın serebrovasküler hastalık riski açısından takipte olup gastrointestinal sistemde kanama yapacak yüksek 
düzeyde coumadinize olmasına ragmen yine de subakut enfakt geçirmiştir. 
Referanslar: 
1. Fallah MA, Prakash C, Edmundowicz S. Acute gastrointestinal bleeding. Med Clin North Am. Sep 2000;84(5):1183-208 
  
Anahtar Kelimeler: Enfakt, coumadin, anterior cerebri media 
 
 
S 46 PERİFERİK İDİYOPATİK FASİAL PARALİZİLİ 11 AYLIK BEBEK OLGU SUNUMU 
  
Aslıhan Emir, Çiğdem Yüksel 
 
Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi, Kocaeli 
  
Bilimsel Zemin: Periferik fasiyal paralizi (PFP) en çok karşılaşılan kranial nöropatilerden biridir.En sık nedenleri arasında 
herpes simplex virüs aktivasyonuna bağlı olduğu düşünülen; idiyopatik PFP, travma ve enfekdiyonlardır. Üzerinde yapılan 
çalışmalara rağmen çoğu hastada kesin bir etiyolojiye ulaşılmadığı için periferik idiyopatik fasiyal paralizi veya Bell paralizisi 
olarak adlandırılmaktadır. Bell paralizisi, akut olarak başlayan genellikle yüzün tek taraflı kısmi veya tam felcidir. Çocukluk çağı 
Bell paralisizi sıklığı net olarak bilinmese de Peitersen 2500 Bell paralizisi vakasında 15 yaş altında %14 oranında görüldüğünü 
bildirmiştir. Çocukluk çağında görülen periferik idiyopatik fasiyal paralizinin prognozu oldukça iyidir ve steroid ile tedavi 
edilmesinin gidişatı etkilediğine dair kesin bulgular yoktur. Hastaların büyük çoğunluğu tedavisiz düzelmektedir. 
Amaç: Bu çalışma Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi Acil Servisine ateş, huzursuzluk şikayetiyle başvuran periferik idiyopatik 
fasial paralizisi tanısı alan 11 aylık bebek olgusunu incelemek amacı ile yapılmıştır. 
Olgu: 11 aylık kız bebek 2 gündür devam eden ateş,huzursuzluk şikayetiyle acile basvurmus, ateş:37.9°, kilo:8.535gr, 
boy:72cm saptanan olgunun muayenesinde; dolaşım sistemi normal, solunum sistemi doğal, baş boyun sitemi; sol servikalde 
adenit, santral sinir sistemi; ağlıyorken sağ göz kapalı, sağ dudak kenarı aşağı sarktığı görülmüş ve sol göz normal aralıkta 
saptanmıştır. Sol periferik fasiyal paralizi+sol servikal adenit tanısı ile hastaneye yatırıldı. Hastanın yatışına takiben ateşinin 
düşmemesi, fasiyal paralizi nedeni olarak ensefalit, intrakranial enfeksiyon, müphem aile bildirisi travma öyküsü? gibi olasılıklar 
olabileceğinden yapılan tetkiklerinde lökositoz, sedimantasyon yüksekliği olması, periferik yaymasında atipik hücre görülmesi 
nedeniyle IV antibiyotik (sefirakson 100mg/kg/gün) tedavisi altına alındı. KBB ve Nöroloji uzmanları konsülte etti. Servikal, 
temporal MR incelemesinde servikal lap dışında bir patoloji saptanmadı. Antibiyoterapi sonucunda genel durumu düzelen, 
servikal lapları küçülen hastanın fasiyal paralizisi düzelmedi, hastanede yattığı sürece aktif enfeksiyonu olduğu için steroid 
tedavisi seçenek olarak düşünülmedi. Hastanın pediatrik nöroloji ve pediatri bölümü tarafından izlemine karar verildi, oral 
antibiyotik tedavisiyle taburcu edildi. 
  
Anahtar Kelimeler: Pediatrik, Periferik idiyopatik fasial paralizi, ateş 
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S 47 ACİL SERVİSTE POSTERİOR REVERSİBLE LÖKOENSEFALOPATİ SENDROMU: OLGU SERİSİ 
  
İpek Gülin Ağar1, Seyran Bozkurt1, Güllü Akbaydoğan Dündar1, Ataman Köse1, Cüneyt Ayrık1, Anıl Özgür2 
 

1Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Mersin 
2Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Mersin 
  
Amaç: Posterior Reversible Lökoensefalopati Sendromu (PRES) başağrısı, bilinç değişikliği, ensefalopati, görme bozuklukları, 
fokal ya da jeneralize nöbet ve motor semptomlarla klinik prezentasyon gösteren reversible subakut ensefalopati olarak 
tanımlanır [1-4]. Öncesinde kronik hastalık öyküsü olmayan ve PRES tanısı alan 3 olguyu sunmayı amaçladık.  
Olgu 1: 33yaşında, 9 aylık gebe hasta bilinç bulanıklığı ve jeneralize tonik klonik (JTK) nöbet geçirme nedeniyle acil servise 
getirildi. Kan basıncı:140/90mmHg, nabız:160/dk, bilinç kapalı, deserebre yanıtı mevcuttu. Sol frontalde 3 cm laserasyon 
mevcuttu. idrarda proteinüri (2+) saptandı. Serebral manyetik rezonans görüntülemede (MRG) PRES’i düşündürecek bulgulara 
rastlandı. Hasta sezaryene alındı. 17. günde genel durumu toparlayarak hasta taburcu edildi.  
Olgu 2: 62 yaşında, kadın hasta başağrısı ve bilinç durumunda değişiklik şikayeti ile acil servise başvurdu. Kan 
basıncı:160/100mmHg, ve ajite görünümde idi. Kas gücü defisiti yoktu. Serebral bilgisayarlı tomografisinde kanama bulgusuna 
rastlanmadı. Hastanın yakınlarından 2 gün önce tansiyon yüksekliği ve başağrısı yakınması ile acil servise başvurduğu, 
şikayetleri gerileyince taburcu olduğu, sonrasında evde nöbet geçirdiği bilgisi alındı. Hastanın çekilen MRG’de; PRES 
düşündürecek bulgulara rastlandı ve yoğunbakıma yatırıldı.  
Olgu 3: 27 yaşında, 7.5 aylık gebe hasta, JTK nöbet geçirme nedeniyle acil servise başvurdu. Bilinci açık hastanın genel 
durumu iyi, kan basıncı:130/80 mmHg, nabız: 135/dk, proteinürisi olmayan ve ilk kez nöbet geçiren hastanın MRG’de PRES’ 
düşündürecek bulgulara rastlandı. Hasta servise yatırıldı. 
Tartışma: PRES’in klinik bulgularıyla ilgili sınırlı sayıda yayın mevcuttur [1]. PRES tanılı hastaların çalışmalarında en yaygın 
klinik bulgular; nöbet (%74-%87), ensefalopati (%28-%97), başağrısıdır (%26-%53). PRES ile ilişkili komorbid durumlardan; 
hipertansiyon %53-%61, preeklamsi-eklamsi %6 oranında bildirilmiştir [3,4].  
PRES’in klinik presentasyonu nonspesifiktir bu yüzden PRES’in tanısı MRG kullanımıyla artmaktadır. PRES’in tanımlanmış 
MRG bulgusu; beyinde enfarkt görülmeksizin subkortikal beyaz cevherde vazojenik ödeme ve özellikle posterior bölgeleri 
kapsayan bilateral subkortikal beyaz cevherde hiperintens alanların görülmesidir [3-5].  
Sonuç: Hipertansiyon öyküsü bulunan ve bilinç durum değişikliği, nöbet, eklamsi-preeklamsi kliniği gelişen hastalarda PRES’i 
akla getirilmelidir. İleri görüntüleme yöntemi kullanmalıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: Bilinç değişikliği, hipertansiyon, nöbet, posterior reversible lökoensefalopati 
 
 
S 48 İNTRAVENÖZ R-TPA VERİLEN AKUT İSKEMİK İNMEDE BAŞVURU ZAMANININ KLİNİK SONLANIMA ETKİSİ 
  
Demet Funda Baş1, Engin Özakın2, Özcan Özdemir1, Nurdan Aacr2, Filiz Baloğlu Kaya2, Ebubekir Arslan2 
 

1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Eskişehir 
2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Eskişehir 
  
Amaç: Akut iskemik inme nedeni ile acil servise başvuran ve iv r-tpa tedavisi uygulanan hastalarda başvuru zaman diliminin 
klinik sonlanımda etkili olup olmadığını araştırmak.  
Yöntem: Kasım 2008-Ağustos 2015 tarihleri arasında ESOGÜ Tıp Fakültesi acil servisine başvuran, iv r-tpa tedavisi alan akut 
iskemik inme hastaların dosyaları geriye dönük olarak incelendi. Hastalar başvuru zaman dilimine göre saat 06:00-24:00 arası 
başvuranlar birinci, 24.00-06.00 arası başvuranlar ikinci grup olarak sınıflandırıldı.  
Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 329 hastanın (185 erkek, %56.2) yaş ortalaması 65.02±10.96 (min: 27, maks:84) idi. 
Hastaların 305 (%93.3)’i ön sirkülasyon semptomları ile; 279’u kötü NHSS skoru (NIHSS>10) ile başvurdu. Hastaların266’sı 
(%80.9), 06:00-24:00 (1.grup) saatleri arasında başvurdu. Bütün gruplar göz önüne alındığında ortalama semptom başlangıcı-
iğne: 154.97±52.80 dk (min:30, maks:355), kapı-BT zamanı: 28.94±19.48 dk (min:4, maks:267), kapı-iğne: 63.85±30.75 dk (min: 
10, maks:315), idi. Semptom başlangıç -iğne zaman dilimi: 241’inde 0-3 saat, 87’sinde: 3-4.5 saat, 1’inde 4.5 saat üzerinde idi. 
Semptom başlangıcı –iğne zamanı ortalama 1. Grupta:151.85±52.99, 2. Grupta: 168.14±50.30 idi ve istatiksel olarak anlamlı 
fark saptandı (p=0,02). Tedavileri sonrasında 80 (%24.3) hastada intrakraniyal kanama tespit edildi (1.grup:67, 2. Grup:13). 3 ay 
sonrası modifiye Rankin skoru 149 hastada 0-2 (iyi sonlanım) idi. Tüm hastalardan 53’ü (%16.2) eksitus oldu. Kapı-BT, kapı-
iğne, intrakraniyal kanama, mRS ve mortalite açısından 1. ve 2. gruplar arasında farklılık saptanmadı. 
Sonuç: İnme merkezi olan hastanelerde, acil servis ve nöroloji bölümleri arasında yapılan ortak protokoller akut iskmeik inme 
hastalarında gündüz ve gece arasında tetkik ve tedavi sonlanımı hastane içi organizasyonu açısından fark yaratmamaktadır. 
Gece başvuran iskemik inme vakalarının hastaneye daha geç başvuru yaptıkları saptanmış ancak bu durumun r-tPA sonrası 
intrakraniyal kanama, 3 aylık mRS ve mortalite açısından anlamlı farklılığa neden olmadığı tespit edilmiştir. İnme için hastane içi 
organizasyonunda, zamansal parametrelerin fark göstermemesi vasküler nöroloji ve acil tıp anabilim dallarının iskemik inme 
tedavisi için ayrı, özelleşmiş bir takım halinde çalışmalarından kaynaklanmaktadır 
  
Anahtar Kelimeler: İnme, r-tPa, zaman dilimi, yönetim 
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S 49 SPONTAN SUBARAKNOİD KANAMA TANISI ALAN HASTALARDA BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİDE ÖLÇÜLEN 
OPTİK SİNİR KILIF ÇAPININ TANI VE MORTALİTEYLE OLAN İLİŞKİSİ 

  
Murat Yesilaras1, Turgay Yılmaz Kılıç1, Süveyda Yeşilaras2, Özge Duman Atilla1, Dilek Öncel3, Mahmut Çamlar4 

 
1Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İzmir 
2İzmir Üniversitesi Hastanesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, İzmir 
3Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İzmir 
4Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İzmir 
  
Amaç: Bu araştırma ile acil serviste spontan subaraknoid kanama (SAK) tanısı alan hastaların ilk beyin tomografilerinde ölçülen 
optik sinir kılıf çapı (OSKÇ)’nın SAK tanısı için tanısal değeri ve klinik sonlanış ile olan ilişkisi araştırıldı.  
Metod: Bu araştırma 5 yıllık sürede acil serviste spontan SAK tanısı alan hastalar ile birebir aynı yaş ve cinsiyette olan ve acil 
servise baş ağrısıyla başvuran hastalardan rastgele seçilmiş kontrol grubu ile yapıldı. OSKÇ ölçümleri 4 acil tıp uzmanı 
tarafından kör olarak yapıldı. Ölçüm için optik sinirin göz küresine girdiği yerin 3 mm posteriyoru kullanıldı. İnter ve intra-rater 
reliabiliteleri için intraclass koelasyon katsayıları sırasıyla 0.84 ve 0.95 olarak tespit edildi.  
Bulgular: 173 hastaya spontan SAK tanısı konulduğu tespit edildi. 56 hasta sevkli geldiği, 12 hasta tomografi görüntülerine 
ulaşılamadığı, 10 hasta tomografiler 6 saatten sonra çekildiği, 13 hasta hastanemizden sevk edildiği, 5 hasta ayrıntılı 
incelemeler sonucu SAK olmadığına kanaat getirildiği, 9 hasta ise diğer intrakraniyal veya orbital patolojileri olduğu için dışlandı. 
Bu araştırma 68 SAK olan ve 68 baş ağrısı ile tomografi çekilmiş toplam 136 hasta ile yapıldı.  
Kontrol ve SAK hastaları için ortanca OSKÇ sırasıyla 5.79 (ÇAA:0.97, min:3.88, 7.55) mm ve 6.81 (ÇAA:1.36, min:4.83) olarak 
tespit edildi. (P < 0.001) Eşik OSKÇ 5.5 mm ve 7 mm olarak alınırsa SAK tanısı için sensitivite ve spesifiteleri sırasıyla %94, 
%34 ve %36, %94 olarak tespit edildi. Receiver Operating Characteristic eğrisi altındaki alan 0.805 (güven aralığı 0.732-0.879) 
olarak tespit edildi. SAK hastaları içinde OSKÇ ile hastane içi mortalite arasında anlamlı ilişki tespit edilmedi.(p>0.05) 
Sonuç: Spontan SAK olan hastalarda beyin tomografisinin orbital kesitlerinde ölçülen OSKÇ ile SAK tanısı arasından güçlü bir 
ilişki vardır. SAK şüphesi ile çekilen beyin tomografilerinde OSKÇ’nın değerlendirilmesi SAK tanısına katkıda bulunabilir. 
  
Anahtar Kelimeler: subaraknoid kanama, optik sinir kılıf çapı, bilgisayarlı tomografi 
 
 
S 50 SANTRAL VE PERİFERİK VERTİGO AYRIMINDA S100B, NÖRONSPESİFİKENOLAZ, ADRENOMEDULİN YERİ 
  
Bahaeddin Onur, Serdar Özemir, Tuba Cimilli Öztürk, Ebru Ünal Akoğlu, Muharrem Doğan, Gökhan İşat, Rohat Ak, 
Özge Ecmel Onur 
 
Fatih Sultan Mehmet Eğitim Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İstanbul 
  
Amaç:  
Vertigo,hareket olmadan (rotasyon veya dönme şeklinde) ortaya çıkan hareket algısıdır.Santral ve periferik nedenli olarak iki 
temel gruba ayrılmaktadır.Genel toplumdaki görülme sıklığı %5-10 düzeyindedir. 40 yaş üstündeki hastalarda ise görülme sıklığı 
%40 düzeyine kadar çıkabilmektedir. Bu nedenle acil servise sık başvuru nedenleri arasındadır. Bu çalışmanın amacı baş 
dönmesi şikayeti ile acil servis başvurusu olan hastalarda santral ve periferik vertigo ayrımında tanısal değeri olan radyolojik 
görüntüleme yöntemlerinin yerine veya ileri tetkik gerekli olan hastaların seçiminde; özellikle acil servis şartlarında yoğunluktan 
dolayı daha kolay ve doğru şekilde tanı koyabilmek, hayatı tehdit eden santral bir patoloji varlığını kan tahlili ile daha erken 
teşhisinde S100B, ADM(Adrenomedullin), NSE(Nöronspesifikenolaz)'nin tanısal biyomarkır olarak kullanılıp kullanılamayacağını 
belirlemektir.  
Gereç ve Yöntemler: Acil servise baş dönmesi şikayeti ile başvuran ve klinik olarak santral vertigo düşünülen hastalar 
çalışmaya dahil edilmiştir.Tanı amaçlı çekilen kraniyel diffüzyon MR ile eş zamanlı alınana kan örneklerinden S100b,NSE,ADM 
düzeyleri bakılmıştır.Sonuçları kraniyel MR bulguları ile karşılaştırılmıştır. 
Bulgular: Çalışma, 52’si (%57,1) kadın, 39’u (%42,9) erkek olmak üzere toplam 91 olgu üzerinde yapılmıştır. 
MR’da lezyon tespit edilen olguların S100B ortalamaları, MR sonucu negatif olan olgulardan istatistiksel olarak anlamlı düzeyde 
yüksektir (p<0,01),NSE ve ADM için ise MR lezyon tespit edilenlerin MR lezyon olmayanlara göre istatistiksel olarak anlamlı 
derecede yüksektir (p<0,05).  S100b için duyarlılığı %43,48, seçiciliği %97,06 olarak,Nöron Spesifik Enolaz(NSE) için duyarlılığı 
%43,48, seçiciliği %94,12,Adrenomedullin için duyarlılığı %43,48, seçiciliği %85,29 olarak tespit edilmiştir. 
Sonuç: Sonuç olarak santral vertigo ayrımı için bakılan S100b,ADM ve NSE MR da lezyonu olan hastalarda anlamlı derecede 
yüksek tespit edilmiştir.Bu markırlardan da S100b'nin kraniyel patolojileri göstermekteki seçiciliği (%97,06) diğerlerine göre 
yüksek bulunmuştur.Ancak diğerleri gibi duyarlılığı düşüktür. Duyarlılıklarının düşük olması sebebiyle her ne kadar lezyon tespit 
edebilseler de bu markırların geliştirilmesi için daha kapsamlı çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. 
  
Anahtar Kelimeler: Vertigo, S100b, NSE, ADM 



11. TÜRKİYE ACİL TIP KONGRESİ 
 
26 – 29 Ekim 2015, Acapulco Otel, KKTC 

 
	  

86	  

TATKON 2015 

S 51 ACİL SERVİSE BAŞVURAN AKUT İSKEMİK İNMELİ HASTALARDA NATİONAL INSTİTUTES HEALTH STROKE 
SCALE VE BİSPEKTRAL İNDEKS İLİŞKİSİ 

  
Serdar Özdemir, Tuba Cimilli Öztürk, Kemal Aygün, Özge Ecmel Onur, Bahattin Onur, Gökhan İşat, Özlem Küsken, 
Oktay Öcal 
 
Fatih Sultan Mehmet Eğitim Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İstanbul 
  
İnme; vasküler neden dışında, görünürde bir neden olmadan aniden ortaya çıkan fokal veya globalserebraldisfonksiyona yol 
açan, 24 saat ya da daha uzun süren veya ölümle sonuçlanan klinik bir durumdur. Tüm dünyada ölüm nedenleri arasında 
kardiyovasküler hastalıklar ve kanserlerden sonra üçüncü sıralarda yer almaktadır. GKS da bilinç düzeyini tayinde kullanılan bir 
skorlama sistemidir. Bispektral indeks ölçümü daha çok cerrahi sırasında ve kritik hastaların bilinç değerlendirilmesinde ve 
takibinde kullanılan elektoensefalografi tabanlı bir yöntemdir. Araştırmamızda acil servise başvuran ilk defa akut iskemik inme 
geçiren hastalarda erken dönem bilinç düzeyinin acil serviste bispektral indeks gibi objektif bir parametre ile ölçülmesinin, 
hastalığın ciddiyetini belirlemede kullanılan NationalInstitutesHealthStrokeScale ile uyumunu araştırmayı hedefledik. Ayrıca 
tutulan arteriyal sulama alanı ile hastalığın ciddiyetinin bağlantılı olup olmadığını araştırılmıştır. Bunların yanı sıra hastaların 
demografik özellikleri ve glikoz, lökosit, ortalama trombosit hacmi, troponin I gibi laboratuvar parametreleri incelenmiştir. 
Sonuç olarak; akut iskemik inmeli hastalarda NIHSS ile GKS arasında ters yönlü ve anlamlı bir ilişki 
bulundu.NationalInstitutesHealthStrokeScale ya da Glaskow Koma Skalası ile bispektral indeks arasında anlamlı bir ilişki 
olmadığı tespit edildi. Yine hastaların geliş troponin I değerleri, glikoz seviyeleri ve ortalama trombosit hacmi değerleri ile 
NationalInstitutesHealthStrokeScale arasında bir ilişki tespit edilemedi. 
  
Anahtar Kelimeler: BİS, Bisipektral İndex, inme, NIHSS 
 
 
S 52 THE RELATIONSHIP BETWEEN SECONDARY HEADACHES AND ADMISSION TIME TO THE EMERGENCY 

DEPARTMENT 
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3Kafkas University Department of Family Medicine, Kars, Turkey 
4Harakani Hospital Clinic of Neurology, Kars, Turkey 
  
Background: Headache is one of the most common problems in emergency services. A symptomatic approach is sufficient for 
dealing with primary headaches. However, it is vital to identify life-threatening secondary headaches as soon as possible. Our 
study aimed to investigate the relationship between secondary headaches and the time of admission to the emergency 
department. The study’s objective was to determine whether clues for early diagnosis could be spotted at the time of admission. 
Materials-Methods: The files of 1,350 patients were investigated retrospectively. According to the inclusion criteria, 711 
patients were included in the study and divided into two groups. Those with primary headache diagnoses according to the 2004 
criteria of the International Headache Society were included in Group A, while those with secondary headache diagnoses were 
included in Group B. Patients who contacted emergency services between 08:00 and 18:00 complaining of headache were 
placed in subgroup 1, while those who made contact between 18:00 and 08:00 were placed in subgroup 2. The aim of the study 
was to investigate the relationship between secondary headaches and the time of admission. 
Results: No parameter acted as an independent factor in affecting headache type based on research regarding the common 
effect of age, gender, and time of admission (p:0.078, p:0.705, and p:0.547, respectively). 
Conclusion: The time that patients contacted emergency services complaining of headache was not significant. 
  
Keywords: Emergency, primer, seconder headache 
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S 53 UNUTKANLIK İLE BAŞVURAN SPONTAN SUBDURAL KANAMA OLGULARI 
  
Bahadır Karaca, Mükerrem Altuntaş, Oğuzhan Bol, Ali İhsan Kilci 
 
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği, Kayseri 
  
Beyin zarlarından dura ile araknoid zar arasında kanama olmasına subdural hematom denilir. Kanamanın en yaygın nedeni 
araç kazaları ve düşmelere bağlı kafa travmasıdır. Klinik hafif bir kafa travmasından haftalar sonra oryantasyon bozukluğu 
şeklinde ortaya çıkabilir. Demans ile karışabilir. Baş ağrısı, bilinç değişikliği, konfüzyon ve lateralize motor defisit (lezyonun karşı 
tarafında hemiparezi) ana semptomlardır. Kliniğimize farklı zamanlarda fakat aynı şikayetle başvuran 2 subakut subdural 
hematom olgusunu sunmayı amaçladık.  
Olgu 1: 65 yaşında erkek hasta 3 gündür olan unutkanlık şikayeti nedeniyle yakınlarınca acil servise getirildi. Fizik bakıda genel 
durumu orta, şuuru yerinde idi. Glaskov koma skoru 15 idi. Lateralizan bulgusu yoktu. Kan basıncı: 170/80 mmHg, nabız 58 
atım/ dakika idi. Hastanın çekilen kranial tomografisinde sol frontoparyetal bölgede en derin yerinde yaklaşık 16 mm ölçülen 
heterojen içyapıda hipodens alan izlendi, beyin orta hat yapılarında şift vardı. 
Olgu 2: 67 yaşında erkek hasta sabah olan unutkanlık şikayeti ile acil servise yakınlarınca getirldi. Fizik muayenesi sırasında 
baş ağrısının olduğunu belirtti. Hastanın genel durumu iyi, şuuru açık, GKS:15 idi. Hastanın çekilen kranial tomografisinde sol 
frontoparyetal bölgede en derin yerinde yaklaşık 25mm ölçülen heterojen içyapıda hipodens alan izlendi, beyin orta hat 
yapılarında şift vardı. Hastalar beyin cerrahisi ile konsulte edildi. Kanama boşaltılmak üzere ameliyata alındı. Hastalar şifa ile 
taburcu edildi.  
Sonuç: Subdural hematom değişik nörolojik tablolarla müracat edebilmektedir. Subdural hematom gelişen yaşlı hastalarda 
hastanın nörolojik durumundaki hafif bozulmalar yaşlılığa bağlanmakta ve hastanın klinik durumu kötüleşene kadar hastaneye 
başvuru gecikebilmektedir. Acil servise başvuran ve yeni gelişen semptomları olan yaşlı olgularda subdural hematom akılda 
tutulması gereken bir tanıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: Amnezi, motor defisit, subdural kanama 
 
 
S 54 ACİL SERVİSTE ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALI HASTALARDA MODİFİED EARLY WARNİNG, 

GLASGOW BLATCHFORD VE PRE-ENDOSKOPİK ROCKALL SKORLARININ PROGNOZU ÖNGÖRMEDEKİ 
GEÇERLİLİĞİ 

  
Seyran Bozkurt1, Ataman Köse1, Engin Deniz Arslan2, Semra Erdoğan3, Enver Üçbilek4, İbrahim Çevik1, Cüneyt Ayrık1, 
Orhan Sezgin4 
 

1Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Mersin 
2Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis, Ankara 
3Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı, Mersin 
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Giriş: GİS kanaması ile acil servise başvuran hastalarda bazı skorlama sistemleri kullanılmaktadır. Bunlardan bazıları Glasgow 
Blatchford Skor (GBS), Modified Early Warning Skor (MEWS) ve pre-endoskopik rockall (PER) skorlarıdır. Bu çalışmada acil 
servise başvuran üst GİS kanaması tanısı alan hastalarda MEWS, GBS ve PER skorlarının takipte kanama, endoskopik tedavi 
ve kan transfüzyon ihtiyacı, mortalite ve bir aylık süreçteki tekrar kanamayı öngörmedeki değerliliğinin belirlenmesi amaçlandı. 
Gereç-Yöntem: Bu çalışma Temmuz 2013 – Kasım 2014 tarihleri arasında acil servise başvuran üst GİS kanama tanısı alan 
hastalarda prospektif olarak gerçekleştirilmiştir. Hastaların demografik ve klinik özellikleri kaydedildi. Bu skorların hastanedeki 
sonlanma durumu, takipte kanama, endoskopik tedavi, transfüzyon ihtiyacı, tekrar kanama ve ölüm parametreler ile ilişkisi 
değerlendirildi.  
Bulgular: GBS, MEWS ve PER skorları ile hastanede sonlanma durumları arasında farklılık anlamlı bulundu (p değerleri 
sırasıyla; 0.004; <0.001 ve <0.001). GBS’nin 11’in üzerindeki değerler için takipte kanamanın olacağı saptandı (p=0.0237). GBS 
için kesim değeri 5, MEWS için 1, PER skoru için 3’ten büyük olan hastalarda endoskopik tedavi ihtiyacı olduğu tespit edildi. 
GBS’nin endoskopik tedavi ihtiyacını belirleme açısından sensitivitesinin diğer skorlara göre daha yüksek olduğu tespit edildi. 
Transfüzyon uygulanan hastalarda her üç skorun ayırt etme yeteneğinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlendi (sırasıyla p 
değerleri; <0.0001, 0.0470 ve 0.0014). Buna göre GBS için >10, MEWS için >1 ve PER skoru >3 olan hastaların transfüzyon 
ihtiyacı olduğu gözlendi. GBS değeri 13,MEWS değeri 2, PER skoru 3’ün üzerindeki değerler için hastalarda ölüm olabileceği 
tespit edildi. PER skoru 3’ün üzerindeki değerlerde tekrar kanama olabileceği saptandı (p<0.0001). Tekrar kanama açısından 
PER skorunun sensitivitesi %95.8, spesifitesi %60.5, NPV %99.2 bulundu 
Sonuç: Bu skorlar üst GİS kanaması ile acil servise başvuran hastalarda kolaylıkla ölçülebilir ve risk değerlendirmesi, 
transfüzyon ihtiyacı, tekrar kanama, yatış ve taburculuk kararında yararlı yöntemler olabilir. 
  
Anahtar Kelimeler: Acil servis, gastrointestinal sistem kanama, skorlar, taburculuk, tekrar kanama 
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S 55 THE EFFECTS OF LYCOPENE ON INTESTINAL INJURY DUE TO METHOTREXATE IN RATS 
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Objective: The aim of this study was to investigate the effects of lycopene (Lyc) on methotrexate (Mtx)-induced intestinal 
damage in rats. 
Methods: Twenty-eight male Sprague–Dawley rats were divided into four equal groups: control, Mtx, Lyc, and Mtx–L.  
Control group: Rats were given only the vehicle.  
Lyc group: Rats were given Lyc (10 mg/kg) with corn oil by oral gavage for ten days. 
Mtx group: Rats were injected intraperitoneally with a single dose of 20 mg/kg of Mtx and given corn oil by oral gavage.  
Mtx-L group: Rats were post-treated with Lyc (10 mg/kg) for ten days after a single dose of Mtx (20 mg/kg) All of the rats were 
euthanized by terminal anesthesia, and the intestinal tissues were removed for histological examination and for proinflammatory 
cytokine measurement (tumor necrosis factor alpha (TNF-α), interleukin-1 beta (IL-1β)), total oxidative status (TOS), total 
antioxidant capacity (TAC), and oxidative stress index (OSI).  
Results: Mtx administration increased histopathological damage and TNF-α, IL-1β, TOS, TAC, and OSI levels in the small 
intestine tissues. Lyc therapy applied to the Mtx-L group provided significant improvement in all parameters of histopathological 
damage to the small intestine and significantly reduced the levels of IL-1β, TOS, and OSI in the intestinal tissues.  
Conclusions: The results of this study indicate that Lyc might be useful for protecting intestinal damage due to Mtx in rats by 
reducing the increased oxidative stress and proinflammatory cytokine (IL-1β) levels. 
  
Keywords: Lycopene, intestinal injury, methotrexate, TNF-α, oxidative strese 
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Background: The aim of this study was to investigate the effects of lycopene (Lyc) on methotrexate (Mtx) induced liver toxicity 
in rats. 
Methods: Twenty-eight male Sprague-Dawley rats were divided into four equal groups: control, Lyc, Mtx and Mtx-L:  
Control group: Rats were given only the vehicle.  
Lyc group: Rats were given Lyc (10 mg/kg) with corn oil by oral gavage for ten days. 
Mtx group: Rats were injected intraperitoneally with a single dose of 20 mg/kg of Mtx and given corn oil by oral gavage.  
Mtx-L group: Rats were post-treated with Lyc (10 mg/kg) for ten days after a single dose of Mtx (20 mg/kg) All of the rats were 
euthanized by terminal anesthesia, and the blood samples were collected from rats to measure the level of alanine 
aminotransferase (ALT), aspartate aminotransferase (AST). The liver tissues were removed for histological examination and for 
proinflammatory cytokine measurement (tumor necrosis factor alpha (TNF-α), interleukin-1 beta (IL-1β)), total oxidative status 
(TOS), total antioxidant capacity (TAC), and oxidative stress index (OSI).  
Results: Mtx administration increased histopalogical damage, TNF-α, IL-1β, TOS, TAS and OSI levels in tissues; AST, ALT 
levels in the blood. Sinusoidal dilatation, inflammatory cell infiltration and congestion were significantly improved in the Mtx-L at 
the histopathologic examination of the rats. In Mtx-L group that applied Lyc treatment, TNF-α and IL-1β levels of liver tissue 
were decreased significantly compared to Mtx group whereas the decrease of OSI was not significant. Lyc treatment improved 
the AST and ALT values in Mtx-L group. But it only provide AST improvement significantly. 
Conclusions: The results of this study revealed that Lyc might be useful for protecting liver injury due to Mtx in rats by reducing 
the increased proinflammatory cytokine levels. 
  
Keywords: Lycopene, liver injury, methotrexate, TNF-α, oxidative stress 



11. TÜRKİYE ACİL TIP KONGRESİ 
 
26 – 29 Ekim 2015, Acapulco Otel, KKTC 

 
	  

89	  

TATKON 2015 
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Pelvik konjesyon sendromu; pelvik venlerin özellikle de ovarian venlerin tek ya da çift taraflı genişlemesi, yetmezliği veya 
tıkanıklığı ile oluşan kronik pelvik ağrı, perineal ağırlık hissi, sık idrara çıkma, cinsel ilişki sonrası ağrı gibi semptomlarla ortaya 
çıkan bir hastalık tablosudur. Genç, multipar kadınlarda daha sık görülür. Vulvar, perineal veya alt ekstremite varisleriyle ilişkili 
olabilir. 
35 yaş bayan hasta yaklaşık altı aydır süren karın ağrısı şikayetiyle acil servise başvurdu. Özgeçmişinde herhangi bir özellik 
olmayıp, multipardı. Yapılan batın muayenesinde umblikus seviyesinin altında daha çok orta hatta olmakla beraber her iki alt 
kadranda kasıklara doğru yayılan ağrı, hassasiyet ve defans vardı. Alınan detaylı anamnezinde karın ağrısı sürekli olmayıp 
aralıklı olarak görülmekle beraber genellikle cinsel ilişki sonrası şiddetleniyormuş. Diğer sistem muayeneleri doğal olan hastanın 
vital bulguları stabil, kan/idrar laboratuvar bulguları normal sınırlar aralığındaydı. Tüm batın ultrasonografi (USG) incelemesinde 
douglusta ve solda belirgin olmak üzere pelvik düzeyde en derin yerinde 1 cm’ ye ulaşan serbest sıvı izlendi. Bunun üzerine 
kontrastlı abdomen bilgisayarlı tomografi (BT) görüntülemesi yapıldı. Solda periuterin alanda venöz yapılarda belirginleşme ve 
kanlanma artışı tespit edildi. Klinik bulgular ve radyolojik görüntüleme sonrası hastaya pelvik konjesyon sendromu tanısı 
konulup kadın doğum kliniği ile konsülte edildi. 6 saatlik acil servis takibi boyunca uygun analjezik tedavi ile ağrının giderilmesi 
sonrasında poliklinik kontrolü önerileriyle şifa ile taburcu edildi. 
Kronik pelvik ağrı ile başvuran bayan hastalarda karın ağrısı etyolojisi ayırıcı tanısında nadir görülen bir tanı olsa da pelvik 
konjesyon sendromu akılda tutulmalıdır. Tedavide en önemli aşama tanı konulmasıdır. Klinik olarak şüphelenildikten sonra 
USG, BT, manyetik rezonans görüntüleme (MRG), venografi veya laporoskopi ile tanı konulabilir. Tedavi ağrının derecesine ve 
kişinin günlük yaşam kalitesini etkilemesine göre medikal veya cerrahidir. 
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S 58 KARIN AĞRISI İLE ACİL SERVİSE BAŞVURAN HASTALARDA VENÖZ KAN GAZINDE LAKTAT DÜZEYİ 

PROGNOSTİK MİDİR? 
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Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Ankara 
  
Amaç: Karın ağrısı AS başvurularının büyük bir kısmını oluşturur ve klinisyenin tanıya ulaşırken büyük bir zamanını alır. Tanı ve 
tedavi sürecinde kullanılabilecek verilerden biri olan venöz kan gazında laktat düzeyi ile ilgili yeterli çalışma yoktur. 
Yöntem-Gereçler: Hacettepe Üniversitesi Erişkin AS’ ye 01.01.2015-30.06.2015 tarihleri arasında karın ağrısı nedeni ile 
başvuran 18 yaş üzeri ve çalışmanın kriterlerini karşılayan 102 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların demografik özellikleri, 
şikayetleri, yaşamsal bulguları, fizik muayenebulguları, laboratuvar değerleri, radyolojik görüntüleme bulguları, tanıları ve 
sonuçları incelendi. Hastalardan onam alındıktan sonra 1 ml kan alınıp venöz kan gazları çalışıldı.  
Bulgular: Hastaların %68,6’ sı kadındı ve yaş ortalaması 39’ du. Sistolik kan basıncı değerleri 45’ inde normal, 28’ inde düşük 
ve 29’ unda yüksek saptansı. Yetmişaltı hastanın nabız sayısı normalken, 26 hastada (%25,5) taşikardi saptandı. En çok 
görülen tanı nonspesifik karın ağrısı (%37,25) iken en az görülen tanı over torsiyonu/kist içi kanama (% 0,98) ve herni 
obstrüksiyonu (%0,98) idi. Başvuru anındaki triyaj kodları 20’ sinde 3. kod, 82’ sinde 4. kod olarak kaydedildi. Laktat düzeyi ile 
nabız (p= 0,637), sistolik kan basıncı (p= 0,052), diyastolik kan basıncı (p= 0,095), solunum sayısı (p= 0,527), vücut ısısı 
(p=0,040), oksijen saturasyonu (p= 0,905) ile ilgili anlamlı bir ilişki saptanmadı. Tam kan tetkiki ve biyokimyasal parametrelerle 
laktat arasında da anlamlı bir ilişki bulunmadı. Laktat düzeyi ve taburculuk sonuçları ile laktat tüzeyi karşılaştırıldığında yine 
anlamlı bir ilişki saptanmadı. Sadece pH düzeyi ile laktat düzeyi arasında istatistiksel bir anlam (p=0,008) bulundu ama bunun 
klinikle korelayon göstermediği gözlendi. 
Sonuç: Karın ağrısında laktat düzeyi ile ilgili çok fazla makale bulunmamaktadır. Mevcut makalelerin çoğu mezeter iskemi ile 
ilgilidir. Laktat düzeyinin klinik olarak anlamlılığı için daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır. 
  
Anahtar Kelimeler: Acil servis, karın ağrısı, laktat düzeyi 
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S 59 THE PREDICTIVE ROLE OF C-REACTIVE PROTEİN IN DEFINING THE SEVERITY OF 
ACUTE CHOLECYSTITIS 

  
Yucel Yuzbasioglu1, Dilber Ucoz Saban2, Cihat Yel3, Huseyin Uzunosmaoglu4, Meral Tandoğan4, Huseyin Cahit Halhalli5, 
Fadime Gullu Ercan1, Recep Pekici6 
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4Ankara Kecioren Training and Research Hospital, Department of Emergency Medicine, Ankara, Turkey 
5Kocaeli Derince Training and Research Hospital, Department of Emergency Medicine, Kocaeli, Turkey 
6Ankara Training and Research Hospital, Department of General Surgery, Ankara, Turkey 
  
Objective: The aim of our study is to evaluate the predictive value of C-reactive protein (CRP) in defining the severity of acute 
cholecystitis. 
Materials-Methods: This study retrospective included 236 patients who admitted with acute cholecystitis between January 
2010 and January 2015. The patients were allocated into groups according to the Tokyo classification. Age, sex, serum white 
blood cell count, CRP level, and ultrasonographic findings of the patients were compared between the groups. The distribution 
of the data was evaluated by using Kolmogorov-Smirnov test. The analyses of the data were done by using ANOVA, Kruskal-
Wallis, chi-square test and Pearson's correlation. A value of p <0.05 was considered statistically significant.  
Results: the patients were allocated into three groups; 57.6% of the patients were mild, 28.8% were moderate and 13.6% were 
severe. The mean age was 53.7 ± 18.3 years. We found that the clinical condition of the patients worsened as the age 
increased (p <0.05). There were no significant differences between the groups in terms of sex (p> 0.05). The most common 
ultrasonographic findings were in grade 2 (p <0.05). White blood cells (WBC) count, CRP and erythrocyte sedimentation rate 
(ESR) values tended to increase in parallel with the grade (p <0.05). We found no relationship between CRP and WBC (p> 
0.05), and a positive correlation between CRP and ESR (p <0.05). In Grade 1 sensitivity was 44.9%, specificity 34% for the cut-
off value of 0.815; in Grade 2 sensitivity was 57.4% and specificity 57.7% for the cut-off value of 1.095; and in Grade 3 
sensitivity was 71.9% and specificity 69.6% for the cut-off value of 2.095. 
Conclusion: Our results suggest CRP may be added to the Tokyo classification, though further studies are needed to support 
our study. 
  
Keywords: Acute cholecystitis, Tokyo classification, C-reactive protein 
 
 
S 60 HASTAYI TEDAVİ ET, AMİLAZ TESTİNİ DEĞİL: KENDİ ACİL LABORATUVARIMIZDAKİ AMİLAZ DÜZEYİNİN 

KESİM DEĞERİNİN PANKREATİT TANISI KOYMAK İÇİN YENİDEN DÜZENLENMESİ 
  
Nurdan Acar1, Hakan Dolgun1, Engin Özakın1, Mustafa Emin Çanakçı1, Filiz Baloğlu Kaya1, Muzaffer Bilgin2, Murat Tepe3 
 

1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Eskişehir 
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Amaç: Çalışmamızda acil servise karın ağrısı ile başvurup, öykü ve fizik muayene ve damar içi kontrastlı bilgisayarlı abdomen 
tomografisi (BT) sonucunda pankreatit tanısı ile acil laboratuvarımızda çalışılan amilaz testinin ilişkisini değerlendirdik. 
Yöntem- Gereçler: Geriye dönük olarak 01 Ocak - 31 Ağustos 2014 arasında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi Acil 
Servisine karın ağrısı yakınması ile başvuran 18 yaş ve üzerindeki hastalar alındı. 18 yaş altındaki, travma ve gebe hastalar 
çalışma dışında bırakıldı. Öykü ve fizik muayene sonucunda pankreatitten şüphelenilen hastalarda serum amilaz değeri çalışıldı 
ve BT ile görüntülendi. Serum amilaz değerinin acil laboratuvarındaki normal aralıkları 28-100 U/L’dir. Amilaz düzeyi ile öykü, 
fizik muayene ve BT sonucuna göre kesinleşen pankreatit tanısı arasındaki ilişkiye bakıldı. Veriler SPSS programı ile 
değerlendirildi. Amilaz düzeyi için duyarlılık, özgüllük, olumlu öngörü değeri, olumsuz öngörü değeri, pozitif olabilirlik oranı ve 
negatif olabilirlik oranı hesaplandı. 
Bulgular: Toplam 156 hasta’nın 96’sında (%61.5) amilaz değeri >100 U/L saptandı. BT sonuçlarına göre hastaların 77’sinde 
(%49.35) pankreatit, 11’inde (%7.05) kolesistit, 6’sında (%3.84) kolelithiazis vardı; 62 hastada (%39.74) patoloji saptanmadı. 
Amilaz düzeyinin, BT sonuçlarına göre %95 güven aralığı içinde duyarlılığı %85.71, özgüllüğü %62.03, olumlu öngörü değeri 
%68.75, olumsuz öngörü değeri %81.67, pozitif olabilirlik oranı 2.26; negatif olabilirlik oranı 0.23 idi. ROC analizine göre en 
uygun duyarlılık ve özgüllük değerleri için amilaz düzeyi 233,9 bulundu. Bu değer için amilaz testinin, BT sonuçlarına göre %95 
güven aralığı içinde duyarlılığı %75.32, özgüllüğü %92.41, olumlu öngörü değeri %90.62, olumsuz öngörü değeri %79.35, pozitif 
olabilirlik oranı 9.92; negatif olabilirlik oranı 0.27 idi. 
Sonuçlar: Amilaz, acil servislerde pankreatit tanısında hala yaygın olarak kullanılan bir laboratuvar testidir. Kesim değeri (cut-off 
değer) 100 U/L yerine 233,9 U/L alınması halinde acil servisimiz için pankreatit tanısı koymada amilaz düzeylerinin en uygun 
duyarlılık ve özgüllüğe ulaştığı görüldü. Her acil servisin kendi laboratuvar özelliklerine göre kullandığı testleri yeniden gözden 
geçirmesi tanıda daha faydalı olacaktır. 
  
Anahtar Kelimeler: Acil servis, amilaz, pankreatit 
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S 61 ACİL SERVİSE SOLUNUM SIKINTISI İLE BAŞVURUP PULMONER EMBOLİ TANISI ALAN HASTALARDA 
BAKILAN CRP DÜZEYİNİN, WELLS' SKORU VE PESI SKORLAMA SONUÇLARIYLA KLİNİK 
KORELASYONUNUN İNCELENMESİ 

  
Emre Salçın, Haldun Akoğlu, Serkan Emre Eroğlu, Can Özen, Arzu Denizbaşı, Özge Onur, Çiğdem Özpolat 
 
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, İstanbul 
  
Amaç: PE (Pulmoner Emboli) tanısında CRP'nin tek başına anlamı olmasa da, tanı sonrası prognozu öngörmede kullanımının 
faydalı olduğu önerilmektedir. Amacımız CRP düzeyi ile PESI ve Wells' skoru arasında ilişki olup olmadığını, CRP düzeyinin 
prognozu belirlemede bir belirteç olarak kullanılıp kullanılamayacağını belirlemektir.  
Gereçler ve Yöntem: Bu araştırma, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisine, belirlenen süre içerisinde, solunum 
sıkıntısı ile başvuran hastalardan Wells' Skoru orta ve yüksek risk gurubunda saptanıp çekilen BTPA (Bilgisayarlı Tomografi 
Pulmoner Anjiografi) sonucu PE saptanan hastalarda eş zamanlı CRP düzeylerinin incelenmesi amacıyla prospektif olarak 
yapılmıştır. Hastaların yaşları, cinsiyetleri, hikayeleri, fizik muayene bulguları ve risk faktörleri kayıt altına alındıktan sonra, PESI 
prognoz skorları hesaplandı ve acilde sonlanım şekilleri kaydedildi. Temel tanımlayıcı istatistiklerin yanı sıra CRP ile Wells’ ve 
PESI skorlarının korelasyon analizi yapıldı.  
Bulgular: Çalışmamıza toplam 313 hasta alınmıştır. Bu hastaların 173’ü (% 55,27 ) kadın hastadır. Wells’ risk skoru orta risk 
olanlarda CRP düzeyi ortalaması 69,55 ± 4,96 (%95 GA; 59,77-77,32) iken Wells’ skoru yüksek risk olanlarda CRP düzeyi 
ortalaması 129,73 ± 15,96 (%95 GA; 97,51-161,96) olarak saptanmıştır (pearson correlation; p<0,001). PESI risk sınıfı 1 olan 
grupta CRP ortalaması 25,58 ± 37,21 (%95 GA; 9,08-42,08) iken PESI risk sınıfı 5 olan grupta CRP ortalaması 105,22 ± 97,21 
(%95 GA; 88,68-121,77) olup anlamlı fark vardır (Anova; p<0,001). ROC analizine göre aktif malignite varlığı açısından CRP’nin 
ayırt ettirici doğruluğu (EAA) 0,728 (SH: 0,33) olup (p<0,001; %95 GA: 0,663-0,794) CRP düzeyinin 7,45 mg/L ve altında olması 
%95 sensitivite ile malignite olasılığını ekarte ettirir. CRP düzeyi <11,1 mg/L olduğunda, 0,747 ± 0,028 (%95 GA: 0,693-0,801) 
doğrulukla (EAA) ve %95 sensitivite ile hastanın ek pnömoni tanısı olup olmadığını belirleyebilecek bir ölçektir (p<0,001).  
Sonuç: CRP, PE hastalarında prognozu öngörmede önemli bir belirteç olarak kullanılabilir. Ayrıca PE hastalarında CRP düzeyi, 
aktif bir malignite olup olmadığını ya da pnömoni varlığını güçlü bir şekilde ayırt edebilmektedir. 
  
Anahtar Kelimeler: Pulmoner emboli, C-reaktif Protein, PESI, prognoz 
 
 
S 62 MASİF PULMONER EMBOLİ NEDENİ İLE ACİL SERVİSTE TPA TEDAVİSİ BAŞLANAN HASTALARIN ANALİZİ 

VE LAKTAT İLE İLİŞKİSİ 
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Amaç: Çalışmamızda AS’e başvuran ve tPA tedavisi AS’de verilen masif pulmoenr emboli (PE) hastalarının mortalite, 
morbiditesi ve laktat değeri ile ilişkisinin değerlendirmesi amaçlandı.  
Yöntem: 2011-2015 arası ESOGÜ acil servisine (AS) masif PE nedeni ile başvuran ve tpA tedavisi AS’de acil tıp hekimi kararı 
ile verilen hastaların dosyaları geriye dönük olarak incelendi. 
Bulgular: Çalışmaya 12’si kadın, 4’ü erkek 16 hasta dahil edildi. Yaş ortalaması: 61,56 (min:32, maks:82) idi. AS’e başvuru 
şikayetleri 3’ünde hastane öncesi arrest, 6’sında senkop, 4’ünde göğüs ağrısı, 3’ünde çarpıntı idi. Arrest dışı hastaların ortalama 
OAB: 60,23 mmHg (min:37,maks:83), solunum sayısı: 30,38/dk (min:20, maks:48), oksijen saturasyonu:%83,92 (min68, 
maks:88), nabız: 118/dk (min:84, maks:154) idi. Arteryel kan gazı analizlerinde ortalama laktat: 7,96 (min:2.5, maks:17) mmol/L 
idi. Yatak başı ultrason görüntülemelerinin tamamında sağ ventrikül veya sağ atrium dilatasyonu saptandı. Risk skorlamalarına 
göre (Genova+Wells) tamamı yüksek riskli idi. Toraks BT çekilebilen 11 hastanın tamamında ana pulmoner arterlerinde emboli 
saptandı. BT’si olmayan 5 hasta klinik, skorlama ve görüntüleme sonuçlarına göre PE kabul edildi. Hastane öncesi arrest olarak 
gelen 3 hastanın; 2’si AS’de, diğeri spontan dolaşım sağlandıktan sonra devredildiği yoğun bakım ünitesinde (YBÜ) eksitus 
oldu. Tedavileri sırasında AS’de arrest olan, KPR yapılan ve spontan dolaşım sağlanan 9 hastanın 2’si AS’de, 6’sı devredildiği 
YBÜ’de exitus olurken, 1’i YBÜ’den şifa ile taburcu edildi. TPa tedavisi sonrası YBÜ’ne stabil olarak devredilen 4 hastanın 2’si 
YBÜ’de eksitus olurken 2’si şifa ile taburcu edildi. Toplamda 16 hastanın 3’ü taburcu edilebildi. Laktat değeri ve taburculuk arası 
ilişki değerlendirildiğinde, ilk başvuru laktat değeri taburcu olanlarda ortalama: 3.02 mmol/L iken, eksitus olanlarda: 8.08 mmol/L 
saptandı ve istatiksel olarak anlamlı kabul edildi. (p=0.009)  
Sonuç: Yüksek mortalite ve morbideteye rağmen unstabil ve arrest hastalarda, tpA tedavisinin erken dönemde AS’te 
başlatılması mortalite ve morbiditeyi azaltmaktadır. Laktat değeri mortalite ve morbiditenin belirlenmesi açısından faydalı olabilir. 
  
Anahtar Kelimeler: Pulmoner emboli, fibrinolitik tedavi, acil servis 
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S 63 SOLİTER PULMONER NODÜL 
  
Bahadır Karaca, Mükerrem Altuntaş, Oğuzhan Bol, Merve Gedikli 
 
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği, Kayseri 
  
Soliter pulmoner nodüller (SPN), çoğunlukla üç cm’den küçük, pulmoner parankim ile sarılmış, düzgün sınırlı, yuvarlak akciğer 
lezyonları olarak tanımlanır. SPN malign veya benign olabilir. Akciğer kanserlerinde ortalama olarak 5 yıllık hayatta kalma oranı 
%12-15 iken SPN olarak saptanan ve erken dönemde cerrahi olarak tedavi edilen akciğer kanserlerinde bu oran %70-80’e 
yükselmektedir. Ancak saptanan SPN’lerin büyük çoğunluğu benigndir. Bu nedenle nodülün saptanması kadar benign veya 
malign nedenli olduğunun ayırt edilmesi de önemlidir.  
Olgu: 54 yaşında bayan hasta son 15 gündür olan öksürük şikayeti nedeniyle dış merkezde pnömoni tedavisi almış. Acil 
servisimize yaklaşık 1 çay bardağı kadar olan hemoptizi şikayeti ile başvurdu. Fizik muayenesinde bilateral solunum sesi eşit, 
ral ve ronküs yoktu. Kalp atımları ritmik ve taşikardikti. Parmaktan bakılan SPO2:97 idi, laboratuarında: pH:7.46, PCO2:34.7, 
PO2:57.2, HCO3:24.6, lökosit: 13300/mm3, Hgb: 12.1 gr/dl, Hct:% 36.4 platelet:502,000/mm3 idi. INR:1.11, olarak tespit edildi. 
Kan gazında alkolozu, taşikardisi ve hemoptizisi olan hastaya pulmoner emboli şüphesiyle çekilen toraks bilgisayarlı 
tomografisinde, ana pulmoner arter ve dalları açık, sol akciğer üst lobda arkus aort ile ara planları seçilemeyen 55x37 mm 
ölçüsünde sol üst pulmoner arter dalını çevreleyen kitle lezyonu ve sol hiler bölgede obstrüktif pnömopatiden ayırt edilemeyen 
şüpheli kitle imajı izlendi. Ayrıca obtruktif pnömapati düzeyinde 3.5 cm çapında kontrast dolunumu şüpheli pulmoner arter 
anevrizmasına ait görünüm izlendi. Sol lingular segment lob bronşu tıkalı olarak tespit edildi.  
Tartışma: Soliter pulmoner nodül günümüzde radyolojik görüntüleme yöntemlerindeki gelişmelere paralel olarak giderek artan 
sıklıkta karşılaşılan bir radyolojik bulgudur. Genellikle tesadüfen saptanır. Göğüs grafilerinde SPN oranı %0.1-2 olarak 
bildirilmektedir. Özellikle ileri yaş hastalarda hemoptizi şikayeti olan hastalarda ileri tetkikler ile hastanın değerlendirilmesi akılda 
tutulmalıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: Hemoptizi, soliter pulmoner nodül, pulmoner arter anevrizması 
 
 
S 64 ACİL TIP KLİNİĞİNDE SPONTAN PNÖMOTORAKS TANILI HASTAYA YAKLAŞIM, 50 OLGUNUN İNCELENMESİ 
  
Sinem Doğruyol, Vehbi Özaydın 
 
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, İstanbul 
  
Amaç: Pnömotoraks, akciğer ile göğüs duvarı arasında, plevral boşlukta, serbest hava toplanması sonucu akciğerin kollabe 
olmasıdır. Spontan pnömotoraks kendiliğinden gelişir ve toraks ile ilişkili sık karşılaşılan cerrahi acil durumlardandır. Bu 
çalışmada amaçlanan, spontan pnömotoraks olgularının özelliklerini değerlendirmek ve tedavi yaklaşımını açıklamaktır.  
Yöntem-Gereçler: İstanbul Medeniyet Üniversitesi acil tıp kliniğinde 01.01.2013 ve 01.01.2015 tarihleri arasında spontan 
pnömotoraks tanısı konularak tedavisi ve takibi yapılan hastalar retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların yaşı, cinsiyeti, 
vücut kitle indeksi (VKİ), sigara öyküsü, ek hastalıkları, başvuru şikayeti, pnömotoraksın lokalizasyonu ve boyutu, tedavi biçimi, 
cerrahi endikasyonları, nüks, morbidite ve mortalite oranları ile yatış süreleri gözden geçirildi. Acil serviste tüp torakostomi 
uygulanmasına bağlı komplikasyon türleri ve oranları literatür ile karşılaştırıldı. 
Bulgular: Çalışmada 50 spontan pnömotoraks olgusu değerlendirildi, olguların çoğunluğunun erkek hastalardan oluştuğu 
görüldü. Olgular arasında sigara içme oranı %44,0 olup, kadınlarda %11,1 iken erkeklerde % 51,2 oranıyla istatistiksel olarak 
anlamlı saptandı. Tüm spontan pnömotoraks vakalarına bakıldığında, 38'inin (%76,0) primer, 12'sinin (%24,0) sekonder spontan 
pnömotoraks olarak değerlendirildiği görüldü. Spontan pnömotoraks olguları ile en çok (%46,0) kış aylarında karşılaşıldığı 
izlendi. Komorbit hastalık öyküsü olan vakaların nefes darlığı (%71,4) nedeni ile acil servise başvurduğu görüldü. Komorbit 
hastalık öyküsü olmayanlarda ise en sık göğüs ağrısı semptomu (%66,7) izlendiği ve bu olguların sıklıkla (%86,1) primer 
spontan pnömotoraks tanısı aldığı gösterildi. Her iki durum da istatistiksel açıdan anlamlı bulundu. 
Olguların 17'sinin (%34,0) izleme alındığı, 33'üne (%66,0) ise tüp torakostomi uygulandığı görüldü. Tüp torakostomi işlemine 
bağlı olarak 5 olguda (%14,7) komplikasyon izlendi. Spontan pnömotoraks nedeni ile tedavi edilip interne edilen hastaların 
taburculuk süresine bakıldığında tüplü izlem süresi ortalaması 4,889 ± 2,201 gün; hastaların taburculuk süresi ortalaması 5,000 
± 2,243 gün olarak bulundu. 
Sonuçlar: Spontan pnömotoraks acil tıp kliniği pratiğinde sık karşılaşılan bir tablodur. Bu nedenle, bu tablonun yönetimi ve 
tedavi uygulamaları acil tıp hekimlerince iyi bilinmelidir. Tüp torakostomi, düşük komplikasyon oranlarıyla acil tıp kliniklerinde 
güvenle uygulanabilecek bir girişimdir. 
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S 65 ACIL SERVİSE BAŞVURAN SPONTAN PNÖMOTORAKS HASTALARINDA PNÖMOTORAKS YÜZDESİ VE VİTAL 
BULGULAR ARASI İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
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Amaç: Çalışmamızda acil servise başvuran spontan pnömotoraks hastalarının PA akciğer grafisinden elde edilen tahmini 
formüle dayalı yüzde ölçümleri ile yaş ve vital bulgular arası ilişkinin değerlendirilmesi amaçlandı.  
Yöntem: Veriler, 2011-2015 tarihleri arasında ESOGÜ Tıp Fakültesi acil servisine başvuran 18 yaş ve üzeri spontan 
pnömotoraks tanılı hasta dosyalarından geriye dönük olarak elde edildi. Yaş, cinsiyet, acil servise başvuru anındaki vital 
bulguları kayıt edildi. Pnömotoraks yüzdeleri ilk çekilen PA akciğer grafilerinden hesaplandı. Yüzde değeri hesaplamasında 
‘4,2+4,7x(a+b+c)’ formülü kullanıldı. Formüldeki hesaplamaya göre %100 üzeri çıkan pnömotoraks yüzdeleri %95 olarak 
düzeltildi.  
Bulgular: Çalışmaya 48’i erkek, 7’si kadın 55 hasta dahil edildi. Ortalama yaşları: 38.02 (min:28, maks: 81) idi. Vital bulguları 
değerlerinin analizinde, ortalama sistolik kan basıncı: 118,91 mmHg (min: 90, maks: 180), diastolik kan basıncı: 75,27 mmHg 
(min:60, maks:110), nabız: 95,49 /dk (min:51, maks: 129), solunum sayısı: 22,15 /dk (min:12, maks:48), ateş: 36,26’C (min: 36, 
maks:37), saturasyon yüzdesi: 93,78 (min:72, maks: 99), pnömotoraks yüzdesi: 57,73 (min:5, maks:95) idi. Yaş ile saturasyon 
yüzdesi, sistolik, diastolik kan basıncı ve solunum sayısı arasında ilişki tespit edildi (sırası ile r=-0.582;p< 0.001, 
r=0.293;p=0.030, r=0.316;p=0.019, r=0.579;p<0.001). Pnömotoraks yüzdesi ile saturasyon yüzdesi, diastolik kan basıncı ve yaş 
arasında önemli düzeyde ilişki tespit edildi (sırası ile r=-0.487;p<0.001, r=0,298;p=0.027, r=-0.582;p=0.017). Hastalardan 48’ine 
acil serviste tüp torakostomi uygulandığı tespit edildi.  
Sonuç: Acil servise ilk başvuru anında alınan vital bulgu değerleri pnömotoraks yüzdesinin tahmininde yararlıdır. Özellikle yaş, 
saturasyon ve nabız hastalığın ciddiyeti ve tedavinin aciliyetini belirlemede acil tıp hekimlerine yol gösterici olabilir. 
  
Anahtar Kelimeler: Spontan pnömotoraks, yüzde, vital bulgular 
 
 
S 66 NEREDEN İĞNE TORAKOSTOMİ YAPILMALI? GÖĞÜS DUVARI KALINLIĞI VE İĞNE TORAKOSTOMİ BAŞARI 

ORANLARININ MİDKLAVİKÜLER HAT 2. İNTERKOSTAL BOŞLUK İLE MİDAKSİLLER HAT 5. İNTERKOSTAL 
BOŞLUK ARASINDA KARŞILAŞTIRILMASI: BİR KADAVRA ÇALIŞMASI 

  
Can Özen1, Haldun Akoğlu1, Rıfat Özgür Özdemirel2, Elif Ömeroğlu2, Çiğdem Özpolat1, Arzu Denizbaşı1, Yalçın Büyük2, 
Özge Onur1 
 

1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı, İstanbul  
2T.C. Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, İstanbul 
  
Giriş: Görüntüleme temelli çalışmalar ciddi ölçüm hataları barındırdıklarından çeşitli lokasyonların iğne torakostomi (İT) 
yönünden başarı oranlarını ve göğüs duvarı kalınlıklarını (GDK) belirlemek için en iyi yöntem kadavra çalışmalarıdır. ATLS bu 
amaçla 2. interkostal aralık (İKA) midklaviküler hattın (MKH) kullanılmasını önermektedir. Bu çalışmanın amacı, kadavralar 
üzerinde 5. cm uzunluğundaki şırınga iğnelerini kullanarak, alternatif olarak en fazla önerilen 5. İKA midaksiller hattı (MAH) 
başarı oranı ve GDK yönünden 2. İKA MKH ile karşılaştırmaktır. Ayrıca vücut kitle indeksi (VKİ), ağırlık ve GDK'nın her iki 
lokasyonda başarısız bir İT'yi öngörme açısından prediktif değerlilikleri incelenmiştir. Son olarak, VKİ, ağırlık ve GDK için 
başarısız bir İT ihtimalini ortadan kaldıran en düşük eşik değerler literatürde ilk defa hesaplanmıştır.  
Metod: Bu çalışma 50 erişkin taze kadavra kullanılarak tamamlandı. 5 cm'lik şırınga iğneleri yerleştirilip sabitlendikten sonra 
kadavralar açıldı ve her kadavrada 4 farklı noktadan penetrasyon başarısına bakıldı. Ayrıca bu noktalarda GDK da ölçüldü. 
Çalışmanın birincil amaç olan GDK karşılaştırması için erişilen gücü (power) 0.94'dür. 
Sonuçlar: 2. ve 5. İKA'da ortalama GDK sırasıyla 2.46 ± 0.78 ve 2.89 ± 1.09 cm olarak ölçüldü ve 5. İKA'nın anlamlı düzeyde 
daha kalın olduğu belirlendi (p=0.002). Aynı lokasyonlarda İT başarı oranları sırasıyla %87 (95% GA: 80-94) ve %78 (95% GA: 
70-86) olarak gözlenmiş olup aralarında anlamlı fark yoktu (p=0.3570). Başarısız İT'lerden sadece 6/35'inde (%17.1) GDK 5 
cm'den daha kalındı. GDK 5 cm'den daha ince olmasına rağmen İT'lerin 29/194'ü (%14.9) başarısızdı. Ağırlığın 72 kg, VKİ'nin 
23 kg/cm2, veya GDK'nın 2.4 cm'den daha düşük olduğu durumlarda tüm İT'ler başarılı olmaktadır. 
Sonuç: Şu ana kadar bu konuda yapılan bu en geniş kadavra çalışmasıyla, ölçüm hatası taşıyan görüntüleme temelli 
çalışmalarla karşılaştırıldığında, GDK'ların bildirilenlerden daha ince ve İT başarısının daha yüksek olduğunu tespit ettik. 
Belirlediğimiz VKİ ve ağırlık eşik değerleri sayesinde hekimler, başarısız bir İT ihtimalini daha yatakbaşında öngörerek zaman 
kaybetmeden alternatif tedavileri uygulamaya sokabileceklerdir. 
  
Anahtar Kelimeler: İğne torakostomi, tansiyon pnömotoraks, vücut kitle indeksi, ağırlık, başarı oranı 
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S 67 EFFICACY OF INTERMITTENT PNEUMATIC COMPRESSION ON THE LOWER LIMBS IN HEALTHY 
VOLUNTEERS WITH DIFFERENT PHYSICAL PROPERTIES 

  
Merve Ekşioğlu1, Arda Demirkan2, Onur Polat1, Müge Günalp Eneyli1, Serdar Gürler1, Ahmet Burak Oğuz3,  
Behnan Gülünay4, Arda Çetinkaya2 
 

1Ankara University Faculty of Medicine, Department of Emergency Medicine, Ankara, Turkey 
2Ankara University Faculty of Medicine, Department of General Surgery, Ankara, Turkey 
3Dr. Abdurrahman Yurtaslan Oncology Hospital, Department of Emergency Medicine, Ankara, Turkey 
4Sivas Numune Hospital, Department of Emergency Medicine, Sivas, Turkey 
  
Objective: To evaluate the effects of intermittent pneumatic compression of the lower limbs on blood flow velocity of the femoral 
veins in healthy volunteers with different physical properties. 
Materials-Methods: Ninety six limbs in 48 volunteers without evidence of venous disease were studied using duplex scanning 
at rest and during the application of IPC device. After volunteers underwent 15 minutes of rest in the supine position, baseline 
systemic hemodynamics were assessed. The ultrasound exam was performed first without the use of intermittent compression 
devices. Measurements were obtained in supine position from the common femoral vein 1 cm above the saphenofemoral 
junction to include the entire venous outflow from the limb. The femoral vein diameter, cross-sectional area, peak (PeakV) were 
assessed. Then sequential pneumatic compression of the lower limbs was activated for a 30-minute period, venous and 
systemic hemodynamic measurements were repeated. 
Results: The increase in peak venous velocity with IPC was significantly lower in obese (BMI>=30) individuals than in 
nonobese (BMI<=24.99) individuals (p<0.001). Peak venous velocity at rest was significantly higher in the right limb than in the 
left limb (p<0.001). After activation of intermittent pneumatic compression of the lower limbs, heart rate decreased from 82±11 
bpm to 79,5±11 (P = 0.004). 
Conclusion: The results of our study showed that obesity is associated with venous flow disturbances. Venous hemodynamic 
properties were lower in obese subjects. IPC can not increase the blood flow velocity of the femoral veins in obese individuals 
as it increases in nonobese ones. 
  
Keywords: Femoral vein, pneumatic compression, ultrasonography, venous thromboembolism 
 
 
S 68 ACİL SERVİSE BAŞVURAN DİSTAL RADİUS FRAKTÜRLÜ HASTALARIN  REDÜKSİYONUNDA ULTRASONUN 

YERİ 
  
Özgür Bozkurt1, Murat Ersel1, Funda Karbek Akarca1, Levent Küçük2 
 

1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı, İzmir 
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İzmir 
  
Çalışmanın amacı, distal radius fraktürlü hastaların redüksiyonunda ultrasonun kullanılabilirliği ve ultrason kullanımının 
redüksiyon başarısını tespitteki yerinin araştırılmasıdır. Prospektif çift kör kesitsel çalışmamızda Nisan-Eylül 2013 arasında Ege 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı’na başvuran travma hastalarından el bileği travması olup, deplase distal radius 
fraktürü olan ve redüksiyon gerekliliği olan 18 yaş üstü çalışmaya alındı. Lineer fraktürü olan ve redüksiyon gerekmeyen 
hastalar, redüksiyon yapılmayıp operasyon kararı alınan hastalar ve 18 yaş altı hastalar çalışma dışı bırakıldı. Redüksiyon 
işlemi sonrası alçıya almadan hemen önce acil tıp hekimi tarafından ultrasonla kırık redüksiyonunun başarısı kontrol edildi. 
Postredüksiyon grafileri ortopedi uzmanı tarafından, yapılan ultrasonun sonucundan ve tekrar redüksiyon yapıldığından 
habersiz olarak redüksiyon başarısı değerlendirildi.  
Çalışmaya alınan 60 hastanın %67(n=40)’sinde postredüksiyon grafileri ile redüksiyonun başarılı olduğu saptandı. Bu hastaların 
%97 (n=39)’si USG ile başarılı değerlendirilirken %5’i (n=1) başarısız olarak değerlendirildi. Çalışmaya alınan 60 hastanın %33 
(n=20)’ünde postredüksiyon grafileri ile redüksiyonun başarısız olduğu saptandı. Bu hastaların %95 (n=19)’i USG ile de 
başarısız olarak değerlendirildi. Ultrason ve direkt grafi ile redüksiyon başarısını değerlendirmede pozitif bulgu lehine iki teknik 
arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptandı (p<0.0001). Ultrasonun redüksiyon başarısını değerlendirmede direkt grafiye 
göre sensitivitesi %97.5, spesifitesi %95, pozitif prediktif değeri %97.5, negatif prediktif değeri %95 saptandı. Odds ratio > 1 
olarak saptandı. Bu oran ultrasonun redüksiyon başarısını değerlendirmede kullanılabilirliğini göstermiştir.Çalışmaya alınan 
hastaların fraktür yönlerinin değerlendirilmesinde direkt grafi ve usg karşılaştırıldı. Direkt grafinin fraktürün açılanma yönünü 
belirlemede ultrasona üstünlüğü saptanmadı. İki teknik arasında pozitif bulgu lehine istatistiksel olarak anlamlı fark saptandı 
(p<0.0001). 
Çalışmamızda distal radius fraktürlerinin redüksiyon başarısını saptamada ultrasonun kullanılabileceği sonucuna varıldı ve bu 
bulgular literatürle uyumlu bulundu. Distal radius fraktürlerinde distal fragmanın dorsale yada volare açılanmasını tespit etmede 
ultrason kullanılabilir. 
  
Anahtar Kelimeler: Ultrason, distal radius, fraktür, redüksiyon başarısı 
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S 69 ACİL TIP ASİSTANLARININ ULTRASONOGRAFİ İLE YUMUŞAK DOKUDAKİ YABANCI CİSİMLERİ TESPİT 
ETME BECERİLERİNİN ARAŞTIRILMASI: MANKEN ÇALIŞMASI 
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Amaç: Ultrasonografi, yumuşak dokuda yabancı cisim tespit etmede kullanışlı ve invaziv olmayan bir yöntemdir. Bu çalışmada; 
acil tıp asistanlarının yatak başı ultrasonografi ile yumuşak dokudaki yabancı cisimleri tespit etmedeki başarılarını araştırdık. 
Metod: Bu çalışmada uygulayıcılar, İzmir'deki 3 büyük acil tıp kliniğinden, 2 günlük temel acil ultrasonografi kursunu almış acil 
tıp asistanları içerisinden rastgele seçildi. Seçilen asistanlara ultrasonografi ile yabancı cisim tespitiyle ilgili 2 saatlik teorik ve 
pratik eğitim verildi. Katılımcılar, içine cam, ahşap ve metal yabancı cisimler yerleştirilmiş 24 adet tavuk budundan rastgele 
seçilmiş 12’sine ultrasonografi yaparak yabancı cisim varlığını araştırdılar. Tüm incelemeler 12 MHz frekanslı lineer tranduser 
kullanılarak yapıldı. Örnek büyüklüğü analizine göre en az 308 sonografik inceleme yapılması planlandı. 
Bulgular: Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniğinden 9, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Ege Üniversitesi Acil Tıp 
Anabilim Dallarından sırasıyla 9 ve 10 acil tıpta uzmanlık öğrencisi rastgele seçildi. Bu 28 uygulayıcı toplam 336 sonografik 
inceleme yaptı. Uygulama yapmak üzere araştırmaya dahil edilen acil tıpta uzmanlık öğrencilerinin ortanca kıdemleri 3 
(ÇAA:1.1-4, min:1, maks:5) yıldı. Genel seçicilik, özgüllük, pozitif öngörü değeri ve negatif öngörü değeri sırasıyla %82, %56, 
%67, %75 olarak tespit edildi. Yabancı cisimlerin büyüklükleri, cinsleri, acil tıpta uzmanlık öğrencilerinin kıdemleri ve hastaneler 
arasından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmedi.  
Sonuç: Acil servis asistanları ultrasonografi ile yumuşak dokuda yabancı cisim tespit etme başarıları orta derecededir. 
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S 70 SPONTANEOUS SUBCAPSULAR LIVER HEMATOMA 
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Mahmut Kızılet 
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Objectıves: Thrombolytic agents are standard for the treatment of both arterial and venous thromboembolic situations. These 
agents present life-threatening complications in addition to the treatment action and the protective effects from occlusive venous 
events. Warfarin which is an oral anticoagulant drug is widely used for treatment in thromboembolic events but is also used to 
prevent thromboembolism. Warfarin shows its effects by blocking the vitamin K –related coagulation factors ( II, VII, IX, X ) and 
the vitamin K-dependent coagulation inhibitors (protein C and S). The warfarin dose shall be arranged such as the prothrombin 
time normalized according to the International Normalized Ratio (INR) level of 2-3 to obtain an efficient treatment. The most 
frequent and important complication of the treatment is hemorrhage. In this study, the rare case of liver hematoma associated to 
warfarin normal dose has been presented. 
Case: 82 year old man using warfarin because of atrial fibrillation was admitted to the emergency unit with complaints of pain in 
the right upper quadrant. On the physical examination he had tender on his right upper quadrant. ECG was Atrial fibrillation ritm. 
INR is 2.67 value. Computed tomography (CT) scan showed hematoma, measuring more than 5 cm in diameter, in the right 
lobe of the liver.  
Conclusıon: Spontaneous subcapsular liver hematoma (SLH) is quite rare in the daily clinical practice. The patients commonly 
present with sudden onset abdominal pain. SLH should be considered in the differential diagnosis in patients presenting with 
abdominal pain while receiving oral anticoagulants. 
  
Keywords: INR, LiverHematoma, Warfarin 
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S 71 ACİL SERVİSTE ENFEKSİYONUN ERKEN TANISINDA PROKALSİTONİNİN YERİ 
  
Habibe Selmin Saka, Fikret Bildik, Zeynep Yüzgeç, Reyhan Şahnaoğlu, Ahmet Demircan 
 
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Ankara 
  
Giriş: Sepsis; sistemik inflamasyon bulguları ve olası infeksiyon olarak tanımlanmaktadır. Sepsis, kritik hastalarda mortalitenin 
en önemli nedenlerinden biridir. Sepsis ilişkili çoklu organ yetmezliğine bağlı ölümleri azaltmak için, sepsisi tanımlama, ampirik 
antibiyotik tedavisini başlatmada gerekli zamanı azaltmak için birçok çalışma yapılmıştır. Sepsis, ağır sepsis, septik şok için 
uluslararası tanım oluşturulmasına rağmen, tanıyı teyit edebilir bir gold standart yoktur ve acil serviste teşhisi genellikle zordur.  
Biyomarkerlar noninvaziv hızlı tanı araçlarıdır, şüpheli sepsis hastalarının erken tanısı ve risk sınıflamasında yardımcı olabilir. 
Erken sepsis tanısı için makul duyarlılık ve özgüllüğe sahip bir biyolojik belirteç tespiti, acil servise başvuran hastalarda risk 
sınıflamasının gelişmesini, klinik sonuçların ve hastane verimliliğinin üzerinde olumlu etkisini arttırabilir. Prokalsitoninin sepsis 
teşhisinde değeri artmakta, etkinliği kanıtlanmaktadır. Yoğun bakımlarda ve servislerde kullanılmasına rağmen acil serviste 
kullanımı yaygın değildir. 
Çalışmanın Amacı: Acil serviste prokalsitonin düzeyi bakılmasının enfeksiyonun erken tanısında kullanılabilirliğinin 
araştırılmasıdır. 
Method: Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesi Acil servisine 01.06.2014-01.06.2015 tarihleri arasında başvuran, diğer 
servis ve yoğun bakımlara yatırılan ve burada 24 saat içinde prokalsitonin düzeyi çalışılan hastaların verileri hastane bilgi 
sisteminden retrospektif olarak tarandı.  
Bulgular: 1034 hasta çalışmaya alındı. Hastaların %56’ı erkek, yaş ortalaması 63.10±18.09 idi. Hastaların prokalsitonin 
değerleri median: 0.28ng/ml (min: 0, Maks: 160) bulundu. Hastaların %61.4’ü (n:635) acil serviste klinik sonuçlarına göre 
enfeksiyon tanısı aldı ve bu hastaların prokalsitonin düzeyleri başka tanı alan hastalara göre istatistiksel anlamlı yüksekti 
(p<0.001). Enfeksiyon tanısı alan hastaların prokalsitonin düzeyleri ile CRP düzeyleri arasında pozitif yönde yüksek korelasyon 
bulundu (r=0.55, p<0.001). Hastaların %14.12 ’ı (n=146) yattıkları bölümde öldü. Bu hastaların prokalsitonin düzeyleri 
istatistiksel anlamlı yüksek saptandı (p<0.001) ölen hastaların %57.5’inde yatta yatan bir malignite mevcuttu. 
Sonuç: Acil serviste klinik, laboratuar ve görüntüme yöntemleri ile enfeksiyon tanısı alanların prokalsitonin değerlerinin anlamlı 
yüksek bulunması ve CRP ile yüksek korelasyon göstermesi prokalsitonin düzeyinin görülmesi acil serviste tanıyı destekleyici 
olabilir. 
  
Anahtar Kelimeler: Acil servis, enfeksiyon, prokalsitonin 
 
 
S 72 THE SEXUAL PERFORMANCE ENHANCİNG POWER OF MAD HONEY 
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Summary: In traditional medicine in Turkey, mad honey is used to improve appetite, to heighten mental alertness, to reduce 
joint pain, to eliminate gastrointestinal system pains and to increase sexual performance. The sexual performance enhancing 
effect of mad honey has not previously been investigated. 
Method: Eighteen male Sprague Dawley rats weighing 195-252 gr were used. Rats were randomized into three groups, a 
control group, a normal honey group and a mad honey group. Rats in the treatment groups were given a mean daily dose of 80 
mg/kg normal honey or mad honey via the orogastric route throughout the 30-day study period. Total testosterone, free 
testosterone, FSH, LH, estradiol, and progesterone levels were subsequently investigated from blood sera obtained from the 
rats in the control and treatment groups on day 30. 
Results: Comparison of blood total testosterone levels among the groups revealed significantly higher levels in the mad honey 
group compared to the normal honey and control groups (p= 0.006, p=0.00). Free testosterone levels were also significantly 
higher in the mad honey group than in the normal honey and control groups (p= 0.023, p=0.01). No statistically significant 
differences were determined at other hormonal measurements. 
Conclusion: This study of mad honey revealed a significant increase in both total and free testosterone levels compared to the 
normal honey and control groups. These findings account for the interest in mad honey consumption among middle aged and 
elderly patients in traditional medicine. 
  
Keywords: mad honey, sexual performance, testosterone, traditional medicine 
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S 73 GASTROİNTESTİNAL KANAMA İLE GELEN ABDOMİNAL AORT ANEVRİZMA RÜPTÜRÜ 
  
Bahadır Karaca, Mükerrem Altuntaş, Oğuzhan Bol, Ali İhsan Kilci 
 
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği, Kayseri 
  
Giriş: Abdominal aort anevrizmasının (AAA) en tehlikeli komplikasyonu, rüptürdür. Bunu belirleyen temel gösterge ise 
anevrizmanın çapıdır. Altı cm’den daha büyük anevrizmalarda, hastanın ameliyat için ciddi bir risk faktörü ya da eşlik eden 
önemli bir hastalığı yoksa, mutlaka cerrahi girişim gerektirir.  
Olgu: Yetmiş üç yaşında erkek hasta acil servise bulantı, kanlı kusma ve siyah renk dışkılama şikayetiyle getirildi. Hasta 20 yıl 
önce gastrointestinal kanama nedeniyle opere olmuş. Son zamanlarda günlük olarak ağrıları nedeniyle NSAID kullanıyormuş. 
Fizik muayenesinde batında yaygın hassasiyeti mevcuttu. Hastanın rektal tuşesi negatifti. Gelişinde tansiyon 110/70 mmHg idi. 
Tetkikleri istenen hasta takibi sırasında genel durumu kötüleşince hastaya hızlı seri entübasyon uygulandı. Hipotansif olan 
hastaya mayi desteği başlandı ve eritrosit süspansiyonu istendi. Batında yaygın hassasiyeti olduğu için hastaya kontrastlı BT 
çekildi. İnfrarenal düzeyde en geniş yerinde 10 cm çapa ulaşan anevrizmatik genişleme ve anevrizma lokalizasyonunda 
paraaortik alanlarda rüptür düşündüren yaygın hematom izlendi. Hasta KVC tarafından acil operasyona alındı. Hasta yoğun 
bakım takibinin 2. gününde kaybedildi. 
Tartışma: AAA’ları anevrizmalar içinde en sık görülen anevrizmalardır. Toplumda ortalama yaşın artışıyla birlikte AAA görülme 
sıklığı artmıştır. Klinik olarak abdominal aort anevrizması tanısı koymak zordur. AAA rüptürü gelişen hastalar, ani yırtıcı ağrı, 
senkop, karın ağrısı ve sırt ağrısı gibi semptomlarla acil servislere başvurur. Ama bazı vakalar atipik semptomlarla 
başvurabilirler. 
  
Anahtar Kelimeler: Abdominal aort anevrizma rüptürü, gastrointestinal kanama, karın ağrısı 
 
 
S 74 İNFLAMATUVAR ROMATİZMAL HASTALIKLARIN ACİL SERVİSTEKİ SEYRİ 
  
Volkan Arslan1, Meltem Akkaş1, Ali Akdoğan2, Ali Batur1, Zaur İbrahimov1, Nalan Metin Aksu1 
 

1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Ankara 
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları (Romatoloji) Ana Bilim Dalı, Ankara 
  
Giriş: İnflamatuar romatizmal hastalığı olan hastalar acil servise birçok farklı nedenle başvurabilirler. Bu başvuralar romatizmal 
hastalıkları ile ilişkili olabileceği gibi romatolojik hastalıklarından bağımsız bir nedenle de olabilir. Bu çalışma da hastaların 
başvurularında sebep olan patolojiler araştırılmıştır. 
Yöntem: Ekim 2014- Nisan 2015 tarihleri arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı’nda izlemiş, 
önceden inflamatuar romatizmal hastalık tanısı veya ön tanısı olan hastalar dahil edildi. Hastaların klinik ve laboratuvar 
özellikleri hastane dosya kayıtları ve hastane bilgi bankasından elde edildi. Hastaların tanıları mevcut romatizmal hastalıkları ile 
ilişkisine göre gruplandırıldı. Son tanıları ICD 10 kılavuzuna uygun olarak sınıflandırıldı. 
Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 207 hastanın % 48,8’inin aldığı tanı romatolojik hastalığı ile ilişkiliydi. Hastaların % 51,2’sinin 
son tanısı romatolojik hastalığı ile ilişkili değildi. % 25,6 hasta komplikasyonlar nedeniyle, % 23,2 hasta hastalık alevlenmesi 
nedeniyle takip edilmişti. % 16,4 hastada immünsupresyona bağlı enfeksiyon düşünülmüştü. Hastaların % 7,2’sinde hastalığa 
bağlı komplikasyon, %1,9’unda ise tedaviye bağlı yan etkiler (enfeksiyon dışında) düşünülmüştü.  
Sonuçlar: İnflamatuar romatizmal hastalığı olup acil servise başvuran hastaların yarısı hastalıklarıyla ilişkisiz nedenlerle 
başvurmaktadır. Romatolojik hastalıkla ilişkili başvurularda en sık karşılaşılan durum hastalık alevlenmesidir. İkinci en sık durum 
ise immünsupresyona bağlı olan enfeksiyonlardır. 
  
Anahtar Kelimeler: Acil servis, romatizmal hastalık, son tanı 



11. TÜRKİYE ACİL TIP KONGRESİ 
 
26 – 29 Ekim 2015, Acapulco Otel, KKTC 

 
	  

98	  

TATKON 2015 

S 75 TÜRKİYE ACİL SERVİSLERİNDE ŞİDDET - ANKET ÇALIŞMASININ ÖN RAPORU 
  
Başak Bayram1, Murat Çetin1, Neşe Çolak Oray1, İsmail Özgür Can2 
 

1Dokuz Eylül üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp AD, İzmir 
2Dokuz Eylül üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp AD, İzmir 
  
Giriş: Ülkemizde acil sağlık sisteminde çalışan personele karşı şiddet konulu az sayıda çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalar 
sıklıkla bölgesel anket çalışmalarıdır. Acil sağlık sisteminde çalışan hekimlerin şiddete maruziyet sıklığı ve olası nedenlerinin 
sorgulanması için planladığımız çalışmamızda ülke çapında çok sayıda hekime ulaşılması hedeflenmiştir. 
Yöntem ve Gereçler: Çalışma için hekimlerin acil serviste şiddete maruz kalma oranları, şiddetin şekli, yaşanan şiddet sonrası 
rutin uygulamaları ve sonuçları, çalıştıkları acil servisin çalışma koşulları ve mevcut güvenlik önlemleri, hekimlere göre şiddetin 
nedenleri ve çözüm önerilerinin sorgulandığı toplam 25 sorudan oluşan web tabanlı bir anket hazırlandı 
(http://www.surveey.com). Anket acil tıp uzman ve asistanlarına, pratisyen hekimler, çocuk hekimleri ve aile hekimlerine mail ile 
ve/veya bağlı oldukları meslek gruplarına ait web sitelerinden duyuruldu.  
Bulgular: 25 günlük süre içinde anket 670 hekim tarafından dolduruldu. Katılımcıların %35’i acil tıp uzmanı (ATU), %32.7’i acil 
tıp asistanı (ATA), %23.1’i pratisyen hekim, %9.2’si diğer uzmanlık alanlarından hekimlerdi. Hekimlerin %78’i son bir yıl içinde 
kendisinin, %96.9’u çalışma arkadaşlarının şiddete maruz kaldığını, %28.6’sı hemen her nöbette şiddete maruz kaldığını bildirdi. 
Hekimlerin yaş ve tecrübeleri arttıkça şiddete maruz kalma oranları anlamlı oranda azaldığı belirlendi (p<0.01). Birinci ve ikinci 
basamakta çalışan hekimlerin şiddete maruz kalma olasılığı daha fazlaydı (p<0.01), çalıştıkları bölgelere göre anlamlı fark 
saptanmadı (p>0.05). Acil tıp uzmanlarının diğer hekimlere göre daha az şiddete maruz kaldığı ancak olayın mahkeme ile 
sonuçlanma olasılığı daha fazla olduğu belirlendi. Hasta sayısının artmasının o acil serviste şiddet yaşanma olasılığını belirgin 
olarak artırdığı belirlendi. Acil serviste triaj uygulanması ve hastanın triaj süresini aşacak kadar beklemesinin şiddet olasılığını 
artırdığı belirlendi. 
Sonuçlar: Şiddet Türkiye acil servislerinde tüm hekimlerin karşılaşabileceği önemli bir sorundur. Hasta sayısının ve hasta 
bekleme sürelerinin artması şiddeti artırmaktadır. Hekimler şiddetin hastaların sağlık durumlarından değil, sosyokültürel 
durumları ve sağlık bakanlığının politikalarından kaynaklandığını düşünmektedir. 
  
Anahtar Kelimeler: Şiddet, acil servis, hekim 
 
 
S 76 HASTANE İÇİ MORTALİTENİN ZAMAN FAKTÖRÜ İLE İLİŞKİSİ 
  
Veysi Eryiğit1, Melih Yüksel2, Mehmet Emre Erimşah2, Ulaş Karaaslan1 
 

1Balıkesir Devlet Hastanesi, Acil Servis, Balıkesir 
2Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Balıkesir 
  
Giriş: Haftasonu, hastanelerin hafta içinden daha farklı bir planlamayla çalışmasının kaliteyi ve sonuçları etkilediğine yönelik bir 
çok çalışma bulunmaktadır. Hafta sonu tanısal testlere ve uzman önerilerine erişilebilirliğin relatif olarak azalması “haftasonu 
fenomeni” olarak tanımlanmaktadır.Bu çalışmada, hastane içi mortalitenin; saat,gün,ay ve mevsimsel ilişkisi ve haftasonu 
fenomeni ile olan bağlantısı incelenmiştir. Ayrıca; mortaliteye, yaş ve cinsiyet faktörlerinin etkisi de araştırılmıştır. 
Gereç-Yöntem: Retrospektif olarak 01.01.14 - 31.12.14 tarihleri arasında Balıkesir Devlet Hastanesine yatışı yapılmış olan 
hastaların kayıtları incelendi, <18 yaş vakalar ve acil serviste ölen hastalar çalışma dışı bırakıldı. Yatan hastalar içinde ölenlerin 
ölüm saati mesai ve tatil günleri göz önünde bulundurularak yattığı servislere göre gruplandırıldı. Kaba ölüm hızı = (ölen hasta 
sayısı / yatan hasta sayısı) x 1000 olarak hesaplandı. 
Bulgular: Hastanede ölen 1418 hasta çalışmaya alındı.2014 yılında mesai günlerinde yatan hasta sayıları tatil günlerinde yatan 
hasta sayılarından istatistiksel olarak anlamlı düşük bulundu(p<0,001). Mesai saatinde kaba ölüm hızının nöbet saatine göre 
anlamlı olarak daha yüksek olduğu görüldü.(p<0,001).  Mevsimlere göre yatan hasta sayıları ve kaba ölüm hızları açısından 
gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu(p<0,05). Yaz mevsimindeki kaba ölüm hızı kış mevsimi kaba ölüm 
hızından istatistiksel olarak anlamlı yüksek bulundu(p<0,0083). 
Sonuç: Daha önce yapılan çalışmalarda hafta sonunda, tanısal testlere ve uzman önerilerine erişilebilirliğin azalması nedeniyle 
artan mortalite arasındaki ilişkiyi vurgulanmıştır. Oysa çalışmamızda “haftasonu fenomeni” ile beklenen mortalite artışı 
görülmemektedir. Bu durumun nedeni hastanede hafta sonu “yatan hasta” olarak tanımlanan gurubun aslında sadece hafta 
sonu yatış işlemi yapılmış hastalar olmayıp hali hazırda yatmakta olan hastaları da kapsaması olabilir. Mevsimlere göre yapılan 
mortalite analizinde yaz mevsiminde mortalitenin kış mevsimine göre anlamlı olarak yüksek bulunması şehrin turizm 
potansiyeline bağlı olarak yaz aylarındaki nüfus artışı ve trafik kazalarıyla ilişkili olabileceği düşünüldü. Hastane mortalitesinin 
nedenleri belirlenerek hasta bakım kalitesi ve tanı imkanlarının yükseltilmesi sayesinde mortalitenin bir miktar düşürülebileceği 
düşünülmektedir. 
  
Anahtar Kelimeler: Haftasonu fenomeni, Hastane mortalitesi, Kaba ölüm hızı 
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S 77 AKLIMIZDA OLMAYAN TANI: CHOKİNG GAME 
  
Betül Akbuğa Özel1, Gül Pamukçu Günaydın2, Gülhan Kurtoğlu Çelik2 
 

1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Ankara 
2Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Ankara 
  
Giriş: Bir başka kişi tarafından biri üzerinde ya da kişinin kendi üzerinde, eller ya da kement şeklinde kullanabilecek eşyalar (ip, 
kemer, eşarp, fular, plastik torba, tişört…) kullanılarak, bilateral karotis arterler üzerine basınç uygulanması yoluyla oluşturulan 
serebral hipoksiye sekonder kısa süreli öfori duygu durumunu tecrübe etmek amacıyla gerçekleştirilen eylemin adı ‘choking 
game’ dir (1). Özkıyım amaçlı olmayan ancak medikolegal boyutu olan bu tehlikeli oyununun; en sık 6-19 yaş arası 
adölesanlarda görüldüğü (1), 12-18 yaşlar arasında %11 ve 17-18 yaşlar arasında %19 oranında en az bir kez tecrübe edildiği 
düşünülmektedir (2). 
Vaka: Kasım 2011’de, 21 yaşındaki genç kız, kardiyopulmoner arrest olarak, okuduğu üniversitenin kampüsünden acil servise 
getirildi. Hasta dosyasında; hastanın kampüste arkadaşlarıyla şakalaşırken (bilateral karotis masajı yapılması suretiyle) 
yanıtsızlaştığı bilgisi mevcuttu. Hastanın özgeçmiş ve soygeçmiş öyküsünde özellik yoktu. Travma, özkıyım ve madde kullanımı 
öyküsü yoktu. İlk muayenede; bilinç kapalı, solunum ve kardiyak ritim yok, pupiller miyotik, bilateral ışık refleksleri yok, bilateral 
beyin sapı refleksleri yok, fizik muayenede makroskobik lezyon yok ve Glaskow Koma Skalası 3 idi. Hastaya ileri kardiyak 
yaşam desteği verildi. Hastanın üç kez defibrilasyon ihtiyacı oldu. Spontan dolaşım elde edilen hastadan beyin tomografisi 
çekildi. Tomografide, diffüz ödemli görünüm mevcuttu ve ek patoloji yoktu. Tam kan sayımı ve biyokimya değerleri normal 
sınırlardaydı. Hipoksik ensefalopati ön tanısıyla yoğun bakım ünitesine yatırılan hasta Mart 2012 tarihinde bilinci kapalı, yatağa 
bağımlı ve trakeostomili olarak taburcu edildi.  
Tartışma: Boğulma oyunu, ciddi nörolojik hasarlara ve ölümlere neden olabilen riskli bir aktivitedir. Yeni bir olgu olmamasına 
karşın hakkındaki epidemiyolojik veriler sınırlı ve kanıt düzeyleri düşüktür (3). Vaka; ülkemizden bildirilen ilk olası choking game 
vakası olması ve adölesan yaş grubunda olmaması nedeniyle kıymetli kabul edilmiştir. Yanlış tanı konma olasılığı yüksek olan 
“choking game” olgularına ilişkin gerçek ve olası vaka verilerine ulaşılması, bu amaçla sağlık profesyonellerinde, eğitimcilerde, 
ailelerde ve genç popülasyonda farkındalık yaratılması önemli görünmektedir. 
  
Anahtar Kelimeler: Choking game, farkındalık, genç erişkin 
 
 
S 78 KIRSALDA HAYVAN SALDIRISI: AYI ISIRMASI 
  
Orhan Delice, Göksu Afacan 
 
Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Servis Kliniği, Erzurum 
  
Amaç: Kırsal bölgede yaşayan insanlar meslekleri gereği doğayla daha iç içe olduğundan vahşi hayvan saldırılarına karşı daha 
açık ve daha savunmasızdırlar. Bu sebepten kuduz gibi hayvan kaynaklı ve potansiyel ölümcül hastalıklara daha açıktırlar. Biz 
de kırsalda yaşayan ve ayı ısırması sonrası servisimize başvuran iki olguyu sunmayı amaçladık. 
Olgu 1: 41 yaş erkek hasta, çiftçi olarak çalışmakta ve hayvancılıkla uğraşmakta. Merada hayvanları ile birlikteyken ayı 
saldırısına maruz kalmış. TA:120/80 mmHg, solunum sayısı: 20, ateş:36.2 derece. Sağ ön kolda yaklaşık 8x5x3 cm 
boyutlarında ve sağ dirsek altında 5x2x1 cm boyutunda kesileri mevcut. Çekilen direkt grafilerinde sağ radiusta parçalı kırık 
tespit edildi. Hastaya intravenöz yoldan 1 gr Ampisillin + 0.5 gr Sulbaktam ile intramüsküler yoldan difteri ve tetanoz toksoidi 
uygulandı. Vahşi hayvan ısırığı olduğundan yaraları açık bırakılan hastaya kilosuna uygun (3200 M/ünite) kuduz 
immunoglobulini ve kuduz aşısı uygulandı. Hasta Ortopedi Servisine Radius parçalı kırığının tamiri açısından yatırıldı. 
Olgu 2: 50 yaş erkek hasta, çiftçilikle uğraşmakta. Servisimize tarlasında çalışırken ayı saldırısına uğraması sonrası başvurdu. 
TA:130/70 mmHg, solunum sayısı:22, ateş: 36.3 derece. Sağ dizinin üzerinde anteriordan posteriora doğru uzanım gösteren 
toplamda 5 adet olan ve hepsi yaklaşık 3x3x1 boyutlarında olan açık yaraları mevcut. Çekilen direkt grafilerinde herhangi bir 
fraktüre rastlanmadı. Hastaya intravenöz yoldan 1 gr Ampisillin + 0.5 gr Sulbaktam ile intramüsküler yoldan difteri ve tetanoz 
toksoidi uygulandı. Vahşi hayvan ısırığı olduğundan yaraları açık bırakılan hastaya kilosuna uygun (4000 M/ünite) kuduz 
immunoglobulini ve kuduz aşısı uygulandı. Plastik ve rekonstrüktif cerrahiye konsülte edilen hastanın yarası açık bırakılarak 
pansuman önerisi ile taburcu edildi. 
Sonuç: Ülkemiz halen kuduz enfeksiyonu yönünden endemik bir bölgededir. Bu durum kuduz riskli temas olgularının ülkemiz 
için önemli bir halk sağlığı sorunu olması nedeniyle özellikle vahşi hayvan saldırılarının ölümcül olabileceği akılda tutulmalıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: Ayı ısırması, kırsal kesim, kuduz şüphesi 
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S 79 HEALTH CARE ASSOCIATED INFECTIONS; OVERLOOKED CAUSE OF DEATH IN SEPSIS 
  
Merve Güneş Özaydın1, Özlem Güneysel1, Vehbi Özaydın2, Fatma Sarı Doğan2 
 

1Dr Lutfi Kirdar Kartal Training and Research Hospital, Emergency Medicine Clinic Istanbul  
2Istanbul Medeniyet University Goztepe Training and Research Hospital, Emergency Medicine Clinic Istanbul 
  
Introduction: Severe sepsis and septic shock is a medical emergency and managed in emergency department for 4.9 to 6 hour 
length of time so it is important to understand recognition and management of sepsis (3). 
Health care associated infections are one of the global health issues and the foremost preventable cause of death. Growing 
health care associated infections are related with invasive approach, implantable device, undefended immune systems by 
therapies and chronic disease. Inappropriate antibiotic usage, long hospitalization, stay in intensive care unit (ICU) predispose 
opportunistic and resistant infections, especially in elderly patients.  
Present study is aimed to detect epidemiological factors, incidence and mortality of healthcare associated sepsis in emergency 
department. 
Material and Methods : This was a prospective, observational study. Patients presenting with evidence of sepsis were all 
included and patients were grouped as community associated sepsis (CAS) and health care associated sepsis (HCAS). 
At least one of the following criterions is defined as health care associated sepsis; 
• Within 90 day stay in hospital at least two day 
• Nursing home residence  
Within 30 day;  
• Used antibiotic 
• Hemodialysis 
• Chemotherapy 
• Wound care at home 
• Infusion therapy at home 
 
Pearson’s X2 test, Cox regression analysis and multivariable logistic regression analysis used for statistical analyze. Kaplan 
Meir was performed as survival analysis. 
Results: Two-Hundred patients were enrolled, 53 patients (26%) were died. Malignancy, chronic liver disease, initial lactate 
value and septic shock made difference between the survivors and non-survivors. Malignancy, respiratory tract infections, initial 
lactate value and septic shock were significant factor between HCAS and CAS. 
Most common cause of HCAS was antibiotic usage and hospitalization. HCAS was about 2.83 times of mortal than CAS. 
Conclusion: According to our results; HCAS was cause of high mortality and also preventable cause of death. We need to 
raise HCAS awareness studies. 
  
Keywords: Healthcare asssociated sepsis, sepsis, healthcare associated sepsis 
 
 
S 80 THE EVALUATION OF PATIENTS PRESENTING TO THE EMERGENCY DEPARTMENT 65 YEARS AND OVER 
  
Mustafa Temiz, Halil Dogan, Dogac Niyazi Ozucelik 
 
1Department of Emergency Medicine, Bakirkoy Dr. SadiKonuk Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey 
  
Introduction: The increasing incidence of chronic diseases associated with aging increases the hospitalization and the rate of 
admission to the ED. The mechanism of compensation in elderly patients is poor and the healing process is slower than young 
people.These features in elderly patient lead to clinical differencies.Therefore, the evaluation of elderly patients in the ED is 
important.In our study, we aimed to investigate the non-traumatic geriatric (65 years and over) patients visited to our ED in the 
first 6 months of 2013 retrospectively. 
Results: 8.2% of the all visits were geriatric patients. 56.9% of patients were female. The patients were grouped as young old 
(65-74 years), older old (75-84 years), oldest old (85 years and older). The visit rate of the young old (%47.3) was higher than 
older old's (%38.3) and oldest old's (%14.4). The most common reasons for visiting the ED were repiratory problems (%20.2), 
gastrointestinal problems (%19.7), musculo-skeletal problems (%14) and cardiovascular problems (%13.3). Eighty three percent 
of the patients were discharged, %10.7 were hospitalized, %5.9 were referred to another hospital for hospitalization and %0.4 
were died in the emergency department. Thirty point six percent of patients included in our study were consulted and %85 of the 
patients done at least one diagnostic procedures (lab or radiological). The patients commonly admitted to intensive care unit, 
general surgery and internal medicine from ED. The hospitalization, the death and the consultations were seen more frequently 
in the men than in the women. Also, the hospitalization, the death, the diagnostic procedures and the consultations were seen 
more frequently in older-oldest old than in young old.Conclusion: In elderly patients; the reasons of the visiting ED, the 
diagnostic procedures,the consultations and the treatment processes should be evaluated more due to age-related 
physiological changes. In this way,approach to geriatric patients and the examination will be better. 
  
Keywords: Geriatric patient, emergency department, hospitalization, death, classification 
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S 81 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ ACİL SERVİSİNİN 2010-2014 ARASINDAKİ HASTA 
SAYILARININ KALABALIKLAŞMA VE YÖNETİMSEL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: RETROSPEKTİF, 
GÖZLEMSEL BİR ÇALIŞMA 

  
Nurdan Acar, Engin Özakın, Emre Çatal, Mustafa Emin Çanakçı, Hakan Dolgun, Turgay Çağlayan 
 
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Eskişehir 
  
Amaç: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi Acil Servisinin 2010-2014 arasındaki hasta sayılarının kalabalıklaşma ve 
yönetimsel açıdan değerlendirilmesi amaçlandı. 
Yöntem: Hastanemiz acil servisine 01 Ocak 2010- 31 Aralık 2014 arasında yapılan hasta başvurularının yıllara göre toplam 
sayısı, yetişkin başvurular (18 yaş ve üstü), yeşil alana başvurular, yatış oranları ve 2010 ve 2014 yıllarında en çok yatış yapılan 
ilk beş klinik dal incelendi.  
Bulgular: Yıllara göre acil servisimize başvuran toplam hasta sayıları 2010’da 50425 (yetişkin 34070, %67.6), 2011’de 55530 
(yetişkin 35414, %63.8), 2012’de 60074 (yetişkin 38910, %64.8), 2013’de 73693 (yetişkin 48587, %65.9) ve 2014’de 86673 
(yetişkin 57837, %66.7) idi. Yetişkin hastaların yeşil alan uygulamasına başladığımız 01 Ocak 2012’den itibaren başvuru 
oranları 2012’de 10772 (%27.7), 2013’de 15606 (%32.1) ve 2014’de 19868 (% 34.6) idi. 2010 yılında yetişkin grupta yatış 
yapılan hasta sayısı yıllık 7304 (%21.4), 2011’de 6166 (%17.4), 2012’de 7671 (%19.7), 2013’de 8462 (%17.4) ve 2014’de 8566 
(%14.8) olduğu görüldü. Toplam en çok yatış yapılan ilk beş klinik dal sırasıyla 2010’da Kardiyoloji (735, %10.1), İç Hastalıkları 
(706, %9.7), Anesteziyoloji ve Reanimasyon (669, %9.2), Genel Cerrahi (642, %8.9), Nöroloji (571, %7.8) ve 2014’te Kardiyoloji 
(979, %11.4), İç Hastalıkları (937, %10.9), Nöroloji (927, %10.8), Genel Cerrahi (886, %10.3) ve Beyin Cerrahisi (538, %6.3) 
bulundu. 
Sonuç: Acil servisimizde 2010 yılından 2014 yılına kadar hasta başvurularında, özellikle de yeşil alan hasta sayılarında giderek 
artış çarpıcıdır. Hasta yatış oranları, sık yatış yapılan klinik dallar ve buralara yatış oranlarına bakıldığında acil servisi 
kalabalıklaştıran başvuruların aslında yeşil alandan kaynaklandığı görülmektedir. Yıllar içinde yetişkin hasta başvurusunda 
%67.6’dan %66.7’ye düşme görülürken, yeşil alanda %27.7’den %34.6’ya artma olmuştur. Uygulamadaki sağlık politikaları ve 
yeşil alan kalabalıklaşma hızına göre gerekli tedbir ve önlemler alınmak durumundadır. 
  
Anahtar Kelimeler: Acil servis başvuruları, kalabalık, yeşil alan, yatış oranı 
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P 001 HER İKİ HEMİTORAKSTA DEV BÜLLER 
  
Veysi Eryiğit1, Melih Yüksel2, Ulaş Karaaslan1, Mehmet Emre Erimşah2, Arif Kadri Balcı1, Yasin Mahsanlar3,  
Ayhan Umay4 
 

1Balıkesir Devlet Hastanesi, Acil Servis Kliniği, Balıkesir 
2Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Balıkesir 
3Mersin Devlet Hastanesi, Acil Servis Kliniği, Mersin 
4Tunceli Devlet Hastanesi, Radyoloji Servisi, Tunceli 
  
Giriş: Dev büllöz amfizem (DBA) sıklıkla bir veya iki hemitoraksın en az 1/3’ünü kaplayan ve genellikle akciğerlerin üst 
bölgesinde yerleşimli büller ile karakterize bir patolojidir. 
Olgu: 58 yaşında erkek hasta bir gün önce başlayan nefes darlığı ile hastanemize başvurdu. Bilinen kronik bir hastalığının ve 
operasyon öyküsünün olmadığı öğrenildi. Alınan anamnezde, hastanın özellikle son birkaç yıldır nefes darlığı çektiği, ancak 
bunu içtiği sigaraya bağladığı için doktora gitmediği öğrenildi. Muayenede TA:130/80 mmHg ve nbz:95 v/dk ve SO2:82 ve 
ateş:36.8 C idi. Her iki akciğerde de solunum seslerinin anlamlı düzeyde azaldığı tespit edildi. Diğer sistem muayeneleri olağan 
olan hastanın istenen tetkiklerinde; Arter kan gazında(O2 tedavisi devam ederken kan gazı alınmıştır), pH:7.4, SO2:91, 
pCO2:39, pO2:61, HCO3-:24; tam kan sayımında,WBC:14.300 /mm3, biyokimya tetkiklerinde, üre:70 ve kreatinin:1.98 olarak 
tespit edildi. Hastaya akciğer pa çekildi. Sağ hemitoraksta pnömotoraks ve bül görüntüsü ve solda da pnömotoraks şüphesi 
oluşması üzerine hastaya toraks bt istendi. Toraks bt de, sağ ve sol hemitoraksta boyutları belirgin derecede artmış hava 
büllerine ait görünümler ve sağ hemitoraksta apeksten bazale kadar uzanım gösteren ve belirgin havalanma kaybına yol açan 
geniş pnömotoraks alanı görüldü. Hasta göğüs cerrahi ile konsülte edildi. göğüs cerrahi tarafından bül rezeksiyonu için hasta 
ileri bir merkeze sevk edildi. 
Sonuç: Sonuç olarak, DBA nadir görülmekle beraber önemli bir morbidite ve mortalite sebebidir. Büllerin lokalizasyonu ve diğer 
akciğer parankim alanlarının değerlendirilmesinde BT çok gereklidir. Günümüzde bu tür hastalıkların tedavisindeki en uygun 
yaklaşım cerrahi olarak gözükmektedir. Tedavide, cerrahın deneyimine göre birbirlerine üstünlükleri olmakla beraber torakotomi 
veya VATS (video eşliğinde yapılan torakoskopi) yapılabilir 
  
Anahtar Kelimeler: Acil servis, amfizem, dev bül 
 
 
P 002 ACİL SERVİSTE TEHLİKE ÇANLARI: PTOZİS VE MİDRİYAZİS 
  
Veysi Eryiğit1, Ulaş Karaaslan1, Melih Yüksel2, Mehmet Emre Erimşah2, Özgür Önder Karadeniz1, Yasin Mahsanlar3, 
Ayhan Umay4 
 

1Balıkesir Devlet Hastanesi, Acil Servis Kliniği, Balıkesir 
2Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Balıkesir 
3Mersin Devlet Hastanesi, Acil Servis Kliniği, Mersin 
4Tunceli Devlet Hastanesi, Radyoloji Servisi, Tunceli 
  
Giriş: Beyinde subaraknoid mesafe içerisine genellikle arteryel nadiren de venöz nedenlere bağlı olarak meydana gelen 
kanamaya subaraknoid kanama (SAK) denilmektedir. SAK’ın görülme sıklığı her 100.000’ lik nüfusta yılda 10 ila 16 arasında 
değişmekle birlikte bu oranların yaş ilerledikçe arttığı bildirilmektedir. Anevrizmalar, SAK etyolojisindeki en sık nedenler 
arasındadır. 
Olgu: 63 yaşında kadın hasta acil servise sağ gözünün arka kısmında birgün önce başlayan şiddetli ağrı ve sağ göz kapağını 
açamama şikayetiyle başvurdu. Hipertansiyon dışında kronik bir hastalığı bulunmayan hastanın yapılan muayenesinde, 
TA:160/100 mmHg, nbz:100 v/dk, ateş yok, sağ gözde ptozis, sağ pupilla midriyatik, sağ gözde mediale bakış kısıtlılığı ve sağ 
gözde horizantal nistagmus tespit edildi. Genel durumu iyi olan hastanın, diğer sistem muayaneleri de olağan idi. Hastanın 
istenen kan tetkikleri normaldi. Hastaya Beyin bt çekildi. Beyin bt normal olan hastaya beyin diffüzyon mr çekildi. Diffüzyon mr 
da belirgin bir patoloji saptanmaması üzerine hasta nörolojiye konsülte edildi. Nöroloji dr’u tarafından hastaya serebral arterial 
mr anjio istendi. Mr Anjio sonucunda, Sağ ICA distali PCA bifurkasyon düzeyinde 6x5 mm boyutlarında sakküler anevrizma 
tespit edildi. Hasta, anevrizma cerrahisinin uygulanabileceği ileri bir merkeze sevk edildi. 
Sonuç: SAK, önemli bir mortalite ve morbidite nedenidir. SAK’ın etyolojisinde en önemli yeri kaplayan anevrizmaların erken 
teşhisi hayat kurtarıcıdır. Sunulan olguda, hastanın acil servise sağ gözde ptozis ile geldiği, ayrıntılı muayene sonrası hastada 
3.sinir (N. Oculomotorius) felci düşünülüp, bu eksende hastanın araştırıldığı ve sonuç olarak subarachnoid kanamaya 
gidebilecek bir klinik durumun önüne geçilebileceği görülmüştür 
  
Anahtar Kelimeler: Anevrizma, subaraknoid kanama, ptozis 
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P 003 Gastrointestinal sistemde değişik yabancı cisimler 
  
Veysi Eryiğit1, Ulaş Karaaslan1, Melih Yüksel2, Ahmet Cevdet Toksöz1, Erhan Akdaş1, Mehmet Emre Erimşah2,  
Ayhan Umay3 
 

1Balıkesir Devlet Hastanesi, Acil Servis Kliniği, Balıkesir 
2Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Balıkesir 
3Tunceli Devlet Hastanesi, Radyoloji Servisi, Tunceli 
  
Giriş: Yabancı cisim yutulması ya da yutma kuşkusu daha çok çocuklarda karşılaşılan bir durumdur. Daha az sıklıkla ise erişkin 
çağda; kronik alkoliklerde, epileptik veya psikiyatrik rahatsızlığı olanlarda ve zekâ geriliği olanlarda görülür. 
Olgu: 48 yaşında erkek hasta karın ağrısı ile acil servise getirildi. Anamnezde psikiyatrik rahatsızlıkları olduğu öğrenilen kişinin 
kasten bazı cisimleri yuttuğu öğrenildi. Yapılan muayenede vital bulguları stabil olan hastanın karnında hassasiyet mevcut olup, 
defans ve rebound yoktu, diğer sistem muayeneleri olağandı. Hemogramda, WBC:12.500 /mm3 ve diğer kan tetkikleri normal 
idi. Çekilen ayakta batın grafisinde ve batın bt’de, duedonum ve jejenum seviyesinde yabancı cisimlere rastlandı. Hastaya 
operasyon kararı alındı. Yapılan operasyon sonucunda, bir adet kalem pil, bir adet tırnak makası, bir adet bükülmüş halde çay 
kaşığı, bir adet bükülmüş halde meyve bıçağının keskin kısmı çıkarıldı. Postop servis takipleri olağan seyreden hasta şifa ile 
taburcu edildi. 
Sonuç: Tedavide özellikle erişkin hastalarda genel anestezi gerekmeden birçok olguda fleksibl endoskopi ile yabancı cisimler 
çıkarılabilmektedir ve gastroskopi günümüz koşullarında yabancı cis-min çıkarılması için en güvenilir yöntem olmaya de¬vam 
de¬vam etmektedir. Ancak, çıkarılamadığı veya yutulan materyalin risk oluşturduğu durumlarda laparotomi vazgeçilmezdir. 
  
Anahtar Kelimeler: Acil servis, gastrointestinal sistem, yabancı cisim 
 
 
P 004 SEKONDER AORTOENTERİK FİSTÜL 
  
Faruk Özşahin1, Mücahit Günaydın2, Şenol Ardıç3, Ahmet Ali Top3, Gürkan Altuntaş3, Yıldıray Çelenk4, Selim Turfan1 
 

1Giresun Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi, Acil Servis Kliniği, Giresun 
2Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Giresun 
3Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Servis Kliniği, Trabzon 
4Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Servis Kliniği, Van 
  
Olgumuz senkop şikayetiyle acil servise başvuran hastada, geçirmiş olduğu aortik rekonstruksiyon cerrahisinin komplikasyonu 
olan aortoduodenal fistül tanısı konan 67 yaş erkek hasta sunuldu. 67 yaş erkek hasta, sabah traş olduktan sonra halsizlik, göz 
kararması ve baygınlık şikayetleri ile başvurduğu dış merkezden senkop etiyoloji ön tanısıyla tarafımıza sevk edildi. Geliş 
glaskow koma skoru 15, Arteryel kan basıncı 80/50mmHg, kalp tepe atımı 113/dakika/aritmik, solunum 14/dk ve ateş 38.6 
derece idi. Alınan ayrıntılı anamnezinde hastanın 10 gündür karın ağrısı ve belirgin sağ yan ağrısı şikayetleriyle çeşitli 
merkezlerde ayaktan tedavi aldığı, hastanemize nakil esnasında ambulansta siyah renkli dışkılamasının olduğu 3 yıl önce de 
hastaya dış merkezde aort anevrizması nedeniyle abdominal aort sepere greft interpozisyonu operasyonu uygulandığı öğrenildi. 
Fizik muayenesinde hafif solukluk, rektal tuşede melana varlığı, bulgu vermeyen hastayı huzursuz eden bir karın ağrısı ve 
sağda daha belirgin kostovertebral açı hassasiyeti dışında patalojik bulgu saptanmadı. Hastaya geçirmiş olduğu aortik 
rekonstrüktif cerrahi göz önüne alındığında aortik sendrom ön tanısıyla kontrastlı BT görüntülemesi yapıldı. Hastanın tomografik 
incelemesinde aorta ile duedenum komşuğunda aorta etrafında serbest mayi içinde milimetrik hava kesecikleri görülmesi 
üzerine aortaenterik fistül tanısıyla kalp damar cerrahisi konsültasyonu yapıldı. Konsültasyon sonucu aortoenterik fistül tanısı 
alan hasta acil aortik rekonstruktif cerrahiye alındı. Acil cerrahi sırasında ex oldu. Seconder AEF’ler nadir görülen fakat birçok 
yönden prostetik aortik rekonstrüksiyonların ölümcül komplikasyonlarından biridir. Erken yada geç postoperatif dönemdemde 
herhangi bir zamanda gelişebilir. Bu nedenle geçmişte aortik rekonstruktif cerrahi geçirmiş herhangi bir hastada gastrointestinal 
kanama, karın ağrısı ve septik tablo varsa öncelikle SAEF’den şüphelenip tanıyı bir an önce kesinleştirmek gereklidir. Karın 
ağrısı ve septik tablo yaksa bile aort greft öyküsü olması halinde kanamanın SAEF’den olup olmadığını kısa sürede göstermek 
önemlidir. Kontrastlı batın BT hızlı ve etkili teşhisi sağlayabilir. Erken teşhis ve zamanında yapılacak bir cerrahi müdahale bu 
hasta grubunda hayat kurtarıcı olacaktır. 
  
Anahtar Kelimeler: Aortoenterik fistül, gastrointestinal kanama, aortik rekonstruktif cerrahi 
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P 005 AMERİKA’DA ACİL SERVİS HEKİMLERİNE PALYATİF BAKIM ÜZERİNE UYGULANAN BİR ANKET ÇALIŞMASI 
  
Nurşah Başol1, Stephan Rinnert2 
 

1Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp AD, Tokat, Türkiye. 
2SUNY Downstate Medical Center, Department of Emergency Medicine, New York, USA. 
  
Giriş: Palyatif bakım (PB), progresif seyirli ve hayatı tehdit eden bir hastalığa sahip hastaların kalan zamanlarını kaliteli bir 
şekilde yaşamalarını hedefleyen ve bu perspektifte hastaların süreç boyunca karşılaşabilecekleri fiziksel, sosyal ve psikolojik 
tüm problemlerini gidermeye yönelik olarak uygulanan bakım hizmetlerine verilen isimdir. Hastalar bu süreçte acil sağlık 
hizmetlerini sıklıkla kullanmaktadır.  
Metod: 2013 yılında Türkiye’de acil tıp uzmanlarına yönelik olarak yapılan anket çalışmasına benzer şekilde hazırlanan bir 
anket formu New York State Üniversitesi Downstate Medical Center bünyesindeki anket programına yüklendi ve çalışan tüm acil 
tıp hekimlerine iletildi. Bulgular: Toplamda 28 acil tıp hekimi ankete katıldı. PB konusunda katılımcıların herhangi bir eğitim alıp, 
almadıkları soruldu. Buna göre, 23 kişi (%82) eğitim aldığını ve 5 kişi (%18) eğitim almadığını belirtti. PB hakkında hekimlerin 
mevcut bilgilerini nereden edindikleri değerlendirildiğinde, 2 kişi (%7,1) tıp fakültesi eğitimi sırasında, 9 kişi (%32,1) acil tıp 
asistanlığı sırasında, 4 kişi (%14,3) klinikte yatak başı uygulamalar sırasında, 8 kişi (%28,6) ise sempozyum, kongrelerde bilgi 
edindiğini belirtirken; 5 kişi (%17,9) ise bilgisi olmadığını belirtti. Palyatif bakım hakkındaki bilgi düzeyleri sorulduğunda ise 3 kişi 
(%10,7) çok iyi, 3 kişi (%10,7) iyi, 17 kişi (%60,7) orta, 4 kişi (%14,3) kötü ve 1 (%3,6) kişi de çok kötü olarak bildirdi. Acil 
serviste palyatif bakım hastaları ile ilgili karşılaşılabilecek olası problemler katılımcılara sunuldu ve belirtilen problemler Tablo 
1’de sayı ve yüzdeler ile sunuldu (Tablo 1). Katılımcılara tüm acil tıp asistanlarına yönelik PB için düzenli ve belirlenmiş bir 
eğitim programının uygulanması gerektiği savı sunuldu. Bu sava; 24 kişi (%85,7) katıldığını belirtti.  
Sonuç: Palyatif bakıma acil servisin entegre edilmesi bu hastaların kaliteli bakımını sağlamak için bir gerekliliktir. Burada da 
vurgulanmak istenildiği gibi ülke fark etmeksizin palyatif bakım, acil tıp hekimlerinin göz ardı etmemesi gereken ve bir an önce 
gereken farkındalığın yerleşmesi ve uygun bakımın sağlanması için özellikle eğitim konusunda adımlar atılması gereken bir 
konudur. 
  
Anahtar Kelimeler: Palyatif bakım, acil tıp, eğitim 
 
 
P 006 ROMATOİD ARTRİT ZEMİNİNDE BİR PULMONER EMBOLİ OLGUSU 
  
Nurşah Başol1, Serhat Karaman1, İlker Kaya2, Burak Hasgül1 
 

1Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp AD, Tokat 
2Tokat Devlet Hastanesi, Kalp-Damar Cerrahisi Kliniği, Tokat 
 
Pulmoner emboli (PE), bazen müphem belirti ve bulgularla seyredebilmesi ve mortalitesinin oldukça yüksek olması nedeniyle 
acil servis hekimleri için büyük önem taşır. Sunulan olguda, PE için bilinen herhangi bir risk faktörü olmayan fakat olası bir risk 
faktörü olarak kabul edilebilecek olan Romatoid Artrit (RA) hastalığı olan bir olgu sunularak, konuya dikkat çekmek 
amaçlanmıştır.  
Olgu: 43 yaşında erkek hasta çarpıntı ve nefes darlığı şikayetleri ile acil servise başvurdu. Yaklaşık bir haftadır bu şikayetlerinin 
olduğunu belirten hastanın özgeçmişinde RA mevcuttu. Bundan dolayı kortizol kullanan hastanın başka bir ek hastalığı mevcut 
değildi. Gelişinde vital bulguları normal sınırlardaydı. Pulse oksimetre ile ölçülen oksijen saturasyon değeri:97 olan hastanın fizik 
muayenesinde herhangi bir patoloji yoktu. Elektrokardiyografi (EKG) normal sinüs ritminde, hız:100/dak. idi. Tam kan sayımı 
normal sınırlarda olan hastanın biyokimyasal parametrelerinden AST:64 U/L ALT: 82 U/L, diğer değerler ise normaldi. D-Dimer: 
8000 ng/mL ile yüksek olarak saptandı. Çekilen akciğer grafisi normal olarak yorumlandı. Ekokardiografide (EKO) sistolik 
pulmoner arter basıncı (PAB): 60 mm/Hg olarak saptandı. Hastada PE ön tanısı ile çekilen toraks bilgisayarlı tomografi 
anjiografide (tBTA) pulmoner trunkustan başlayıp, ana pulmoner arterler boyunca devam eden sağda üst ve alt lob pulmoner 
arterlere uzanan ve geçişe izin veren yaygın trombüs görünümleri izlendi (Şekil 1 ve 2). Hasta masif PE tanısı ile göğüs 
hastalıkları servisine yatırıldı. RA, esas olarak sinoviyal eklemleri tutan kronik inflamatuar bir hastalıktır. Morbiditesi belirgindir ve 
arteriel damarlardaki ateroskleroza meyli arttırması nedeniyle kardiyovasküler nedenli mortalitesi de yüksektir. RA’in venöz 
tromboemboli (VTE) riskinde artışa neden olup olmadığı hakkında ise yeterince veri mevcut değildir.  
Sonuç: Mortalite ve morbiditesi yüksek olan PE; asemptomatik vakalar da düşünüldüğünde tanı aşamasında acil servis 
hekimlerini zorlayabilen önemli bir klinik durumdur. Sunulan vaka ile RA’nın PE için olası bir risk faktörü olabileceği; aynı 
zamanda acil servis hekiminin bu tür hastalarda D-Dimer değerinin RA’ya sekonder olarak yüksek bulunabileceğini göz önünde 
bulundurulması gerektiği vurgulanmak istenmiştir. 
  
Anahtar Kelimeler: Pulmoner emboli, romatoid artrit, D-Dimer 
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P 007 BONZAİ ZEHİRLENMESİNE BAĞLI GELİŞEN İKİ ALVEOLER HEMORAJİ OLGUSU 
  
Nurşah Başol1, Aslı Yasemen Savaş1, Bekir Karaarslan2 
 

1Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp AD, Tokat 
2Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp AD, Tokat 
  
Türkiye’de son yıllarda Bonzai olarak bilinen sentetik kannabinoidlerin (SK) zehirlenmesine acil servislerde sıkça 
rastlanmaktadır. Bu zehirlenmeler atipik prezentasyonlarla karşımıza çıkabilmektedir. Bu yazıda, acil servise solunum 
depresyonu ile gelen iki Bonzai zehirlenmesi vakası sunulacaktır.  
Vaka 1: 20 yaşında erkek hasta acil servise bilinç kaybı ve solunum depresyonu nedeni ile olay yerinden paramediklerce 
getirildi. Hastanın iki kişi ile Bonzai içilen bir alandan bilinçsiz ve solunumu durmuş halde alındığı belirtildi. Gelişinde entübe, 
GKS: 3, pupiller midriyatik, IR:+/+ idi. T/A: 60/30 ve kalp hızı 100/dak. olan ve solunum çabası olmayan hastanın dinlemekle 
solunum seslerine azalma ve kaba ralleri vardı. Arteriyel kan gazı (Ph:7.0, pO2:70, pCO2:65, HCO3:25, Sat O2:65) ve 
biyokimyasal testleri (AST:94 ALT:79, Cre:1.6) çalışıldı. Hastanın toraks BT’sinde her 2 akciğer parankiminde birbirleri ile 
birleşme eğiliminde düzensiz, yaygın, konsolide alanlar izlendi ve bu görünüm alveoler hemoraji lehine yorumlandı (Şekil 1). 
Dopamin infüzyonu başlanan hastanın takiplerine yoğun bakım koşullarında devam edildi ve hasta 10 gün sonra şifa ile taburcu 
edildi.  
Vaka 2: Aynı olay yerinde bilinçsiz şekilde bulunan ve Bonzai içtiği söylenen 29 yaşındaki hasta paramediklerce acil servise 
entübe şekilde getirildi. T/A: 90/60, nabız 90 atım/dak., GKS: 3 olan hastanın izokorik midriyatik pupilleri mevcuttu ve IR:+/+ idi. 
EKG’de sol dal bloğu mevcut olan hastanın arteriyel kan gazı (Ph:7.1, pO2:72, Pco2:50, HCO3:17, Sat O2:68) ve biyokimyasal 
testleri (AST:577, ALT:264, Cre:1.99) şeklindeydi. Hastanın toraks BT’sinde her 2 akciğer parankiminde yaygın asiner nodüler 
infiltrasyonlar ve eşlik eden buzlu cam görünümleri dikkat çekmekteydi (Şekil 2). Yoğun bakıma alınan hasta 10 gün sonra şifa 
ile taburcu edildi. 
Yapılan deneysel bir çalışmada SK’lerin CB1 reseptörü üzerinden ciddi solunum yetmezliği, hipoksi, hiperkapni ve asidoz 
yapabileceği bildirilmiş olsa da klinikte, sunulan olgulardaki gibi Bonzai zehirlenmesine bağlı ciddi solunum yetmezliği gelişmiş 
olan ve alveoler hemoraji görülen vakalar oldukça nadirdir. 
  
Anahtar Kelimeler: Bonzai, alveoler hemoraji, solunum depresyonu 
 
 
P 008 BONZAİ KULLANIMI SONRASI OLUŞAN RABDOMYOLİZ VE LAKTİK ASİDOZ 
  
Birdal Güllüpınar, Serhat Akay, Huriye Akay, Özgür Duran, Caner Sağlam, Arif Akkaya, Tayfun Öztürk, Vermi Değerli 
 
Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İzmir 
  
Keyif verici etkisinden dolayı kötüye kullanımı yaygın olan, sentetik bir kanabinoit reseptör antagonistidir. Türkiye'de ise ''Bonzai'' 
ya da ''Jamaika'' adıyla bilinmektedir. Sentetik kanabinoidlerin popüler olmasının nedenleri; esrar benzeri etkilerinin olması, 
kolay ulaşılabilir ve ucuz olmalarıdır. Bu olgu sunumunda, Bonzai kullanımı sonucu bilinç değişikliği ile gelip rabdomyoliz ve 
laktik asidoz tanısı alan hastayı sunduk. 
Bilinen bir komorbiti ve ilaç kullanım öyküsü olmayan 33 yaşındaki erkek hasta, bilinç değişikliği şikâyetiyle başvurdu. Annesi 
tarafından acil servise getirilen hastanın bonzai kullanıcısı olduğu öğrenildi. Genel durumu ve bilinç kötü, nonkoopere ve 
nonoryente idi. Pupilleri miyotik, ışık refleksi iki taraflı normal olan, Glaskow koma skoru E2M4V2 olarak değerlendirildi. Başvuru 
vitalleri kan basıncı 107/83 mmHg, nabız sayısı 132 atım/dk, solunum sayısı 12/dk, ateş: 36,3 0C ve SpO2 değeri 93 ‘tü. 
Yapılan fizik muayenesinde kalp sesleri taşikardik, S1, S2 normal, ek ses ve üfürüm yoktu. Ense sertliği, lateralizasyon gösteren 
nörolojik defisit ve patolojik refleks saptanmadı. Diğer sistem bulguları doğaldı. Parmak ucu kan şekeri 114 mg/dl ölçülen 
hastanın PA akciğer grafisi olağan olup, çekilen EKG’sinde sinüs taşikardisi vardı. GKS düşük olan hasta entübe edilerek 
mekanik ventilatör desteğine alındı. Laboratuar incelemesinde BUN: 48 mg/ dl, kreatinin: 1.70 mg/ dl, Sodyum: 137 mg/ dl, 
potasyum: 3.8 mg/ dl, kreatin kinaz (CK): 784 ve pH: 7.0 cHCO3:9.4 Laktat: 14.4 ve WBC: 19.2 idi. olarak saptandı. Hasta laktik 
asidoz tanısıyla dialize alındı. İzlemde sıvı tedavisine rağmen CK değerleri 35.000 ‘e kadar yükseldi. Hastaya agresif sıvı 
tedavisi başlandı. İzlemde hasta yoğun bakıma alındı. 10 gün süreyle yatırılan hasta şifa ile taburcu edildi.  
Sonuç: Bilinç durum değişikliği olan hastalara acil servislerde sıkça karşılaşılmaktadır. Bu durum alkol, bazı endokrin durumlar 
(hipo-hiper glisemi, tirotoksikoz vb), travma, enfeksiyon (santral sinir sistemi enfeksiyonları, sepsis vb), serebrovasküler 
problemler ve zehirlenmeler gibi birçok nedene bağlı olabilir. Acil servise getirilen, bilinç durum değişikliği olan hastalarda bonzai 
kullanımı olabileceği akılda tutulmalıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: Bonzai, laktik asidoz, rabdomyoliz 
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P 009 KARADENİZ’İN HALÜSİNOJEN GIDASI: DELİ BAL ZEHİRLENMESİ 
  
Birdal Güllüpınar, Huriye Akay, Özgür Duran, Caner Sağlam, Tayfun Öztürk, Arif Akkaya, Vermi Değerli, Serhat Akay 
 
Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İzmir 
  
Deli Bal Zehirlenmesi, Doğu Karadeniz bölgesinde yetişen ormangülü adı verilen bitkinin özünde bulunan ve doğal bir 
nörotoksin olup grayanotoksin adı verilen balın tüketilmesi sonucu oluşur. (1-2). Grayanotoksinler toksik etkilerini hücre 
membranındaki Na kanallarını bloke ederek ve periferik vagal tonusu artırarak gösterirler (3). Balın yenilmesiyle, doza bağımlı 
olarak insanlarda hafif sindirim sistemi irritasyon bulgularından, yaşamı tehdit edebilen bradiaritmiler, hipotansiyon ve santral 
sinir sistemi etkilenimine kadar birçok semptoma sebep olabilir. Acil servise baş dönmesi ve halsizlik şikâyetiyle başvuran, 
elektrokardiyografisinde Mobitz tip 1 blok saptanan, anamnez ayrıntılı alındığında yaklaşık 2 saat önce bal yediği öğrenilen bir 
olguyu sunduk. 
Olgu: Bilinen komorbiti olmayan 37 yaşında erkek hasta, yaklaşık 2 saat önce başlayan baş dönmesi ve halsizlik şikayetleriyle 
başvurdu. Fizik bakıda genel durumu iyi, bilinci açık, koopere, oryenteydi. Kan basıncı: 75/47 mm/Hg, atım sayısı: 57/dk, 
solunum sayısı: 14/dk, ateş: 37,6 0C idi. Diğer sistem ve nörolojik muayenesinde bir özellik yoktu. Elektrokardiyografisinde 
(EKG) Mobitz tip 1 blok (Şekil 1) saptandı. Hastanın anemnezi tekrar sorgulandığında Karadeniz bölgesinden gelen baldan 2-3 
kaşık yediği ve bundan sonra şikâyetlerinin başladığı öğrenildi. Tam kan sayımı, kardiyak ve biyokimyasal tetkikleri normaldi. 
Hastaya yaklaşık 1000 cc %0,9 NaCl bolus olarak verildikten sonra kan basıncı 109/67 mm/Hg olarak ölçüldü. EKG ve tansiyon 
takibi amacıyla acil serviste gözleme alındı. Gözleme alınışının yaklaşık 6. saatinde normal sinüs ritmine döndü. Yaklaşık 11 
saatlik acil servis takibinde, kan basıncı ve EKG bulguları normal seyreden hasta taburcu edildi. 
Sonuç:  Baş dönmesi, senkop, gastrointestinal sisteme ait semptom ve bulgularla başvuran, semptomatik bradiaritmiler veya 
hipotansiyon tesbit edilen hastalara, anamnez esnasında sadece ilaç kullanım öyküsü değil aynı zamanda mutlaka bal yeme 
öyküsü de sorgulanmalıdır. Ayrıca deli bal zehirlenmesi konusunda, basın organları yoluyla tüm halk bilgilendirilmelidir. 
  
Anahtar Kelimeler: Bradiaritmiler, deli bal zehirlenmesi, nörotoksin 
 
 
P 010 NADİR GÖRÜLEN NEFRONÖROLOJİK ANTİTE: DİSEQUİLİBRİUM SENDROMU 
  
Birdal Güllüpınar, Tayfun Öztürk, Arif Akkaya, Vermi Değerli, Özgür Duran, Caner Sağlam, Huriye Akay, Serhat Akay 
 
Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İzmir 
  
Hemodiyaliz veya periton diyalizi esnasında veya sonrasında ortaya çıkan baş ağrısı, kas krampları, ajitasyon, deliryum ve 
konvülsiyonla karakterize önemli nörolojik bir komplikasyondur. Sıklıkla hemodiyaliz tedavisine yeni başlayan, ürenin hızla 
düşürüldüğü hastalarda erken dönemde görülmesine rağmen kronik diyaliz programlarını takiben de oluşabilir. Disequilibrium 
Sendromu (DS); kan-beyin bariyerinin bozulmasına dolayısıyla beyin ödemi ile birlikte kafa içi basınç artışına neden olur. Diğer 
merkezi sinir sistemi patolojileri ve diğer bilinç bozukluğu nedenleri ekarte edildikten sonra konservatif bir şekilde izlenebilir. 
Diyaliz sırasında bu durum fark edilirse hemen diyaliz durdurulmalıdır. Bu olgu sunumuyla, kronik diyaliz uygulanan bir hastada 
gelişen DS’u hatırlatmak istedik.  
Olgu: Bilinen HT ve KBY öyküsü olan, son iki aydır diyalize giren 84 yaşındaki erkek hasta, diyaliz sonrası oluşan bilinç 
değişikliği ve ajitasyon şikâyetiyle başvurdu. Genel durumu orta, bilinç orta, nonkoopere ve nonoryente idi. Başvuru vitalleri kan 
basıncı 137/83 mmHg, nabız sayısı 92 atım/dk, solunum sayısı 16/dk, ateş: 37,3 0C ve SpO2 değeri 94 ‘tü. Yapılan fizik 
muayenesinde hastanın sistemik bakısı olağandı ancak ajitasyonları nedeniyle nörolojik bakısı tam yapılamadı. Geliş kan şekeri: 
193 mg/ dl olup PA akciğer grafisi ve EKG’de özellik yoktu. Laboratuar incelemesinde BUN: 163 mg/ dl, kreatinin: 4.80 mg/ dl, 
Sodyum: 131 mg/ dl, potasyum: 5.0 mg/ dl ve pH: 7.44 olarak saptandı. Tam kan sayımı, ve kardiyak belirteçler normal 
sınırlardaydı. Metabolik bozukluk ve enfeksiyöz patoloji saptanmayan hastada, BT ve MRI görüntülemesi de olağandı (Şekil I). 
Mevcut klinik, laboratuar, radyolojik bulgular ve literatür bilgileri ışığında değerlendirilerek hasta DS olarak kabul edildi. Acil 
servis izleminde semptomları gerileyen hasta önerilerle taburcu edildi. 
Sonuç: Sık karşılaştığımız bilinç bozukluğu şikâyetiyle gelen hastalarda nadir görülebilen bir hastalık olan diyaliz sırasında veya 
sonrasında görülen DS akılda tutulmalıdır. Ancak serebrovasküler, metabolik ve enfeksiyöz diğer nedenler dışlanmalıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: Bilinç bozukluğu, Disequilibrium Sendromu, hemodiyaliz 
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P 011 NADİR GÖRÜLEN İNTRAKRANİYAL PATOLOJİ: FAHR SENDROMU 
  
Birdal Güllüpınar, Caner Sağlam, Huriye Akay, Tayfun Öztürk, Serhat Akay, Vermi Değerli, Arif Akkaya, Özgür Duran 
 
Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İzmir 
  
Fahr sendromu (FS) serebellum, talamus ve bazal ganglionlarda kalsiyum ve fosfor metabolizma bozukluğu sonucu oluşan 
kalsinozisle seyreden ve beyin tomografisi (BT) ile kalsiyum ve çeşitli minerallerin birikiminin gösterilebileceği nadir görülen bir 
hastalıktır (1). Bu sendromun etyolojisi kesin olarak bilinmemekle beraber kalsiyum metabolizma bozuklukları, enfeksiyonlar, 
genetik faktörler, hipoparatiroidizm ve psödohipoparatiroidizm nedenler arasında gösterilmiştir (2). 
Olgu:  Bilinen HT olan, 49 yaşında bayan hasta emosyonel stres sonrası baş dönmesi ve fenalaşma şikâyetiyle başvurdu. 
Genel durumu iyi, bilinç açık, koopere, oryente idi. Başvuru vitalleri kan basıncı 147/89 mmHg, nabız sayısı 82 atım/dk, solunum 
sayısı 16/dk, SpO2 değeri 94 ‘tü. Yapılan fizik muayenesinde hastanın sistemik ve nörolojik muayenesi olağandı. Laboratuar 
incelemesinde tam kan sayımı, biyokimyasal parametreler ve tiroid hormon düzeyleri normal sınırlarda, kalsiyum: 8.9 mg/ dl idi. 
Yine PA akciğer grafisi ve EKG’de özellik yoktu. Hastanın baş dönmesi yakınlması medikasyona rağmen düzelmeyince ve 
şiddetli baş ağrısı yakınması sonucu BT çekildi. BT’de subkortikal alanda, bazal ganglionlarda, serebellar hemisferlerde belirgin, 
simetrik kalsifikasyonlarla uyumlu görünümler izlendi (Şekil I). Hasta izlem sonrası medikasyona cevap verdi. Mevcut klinik, 
laboratuar, radyolojik bulgular ve literatür bilgileri ışığında değerlendirilerek hasta FS olarak kabul edildi. Nöroloji kliniği ile 
konsülte edilen hasta, takip ve tedavi için poliklinik kontrolü önerilerek taburcu edildi. 
Sonuç: FS uzun yıllar önce tanımlanmış bir hastalık olmasına rağmen, acil servislerde sık olarak karşılaşılmaması nedeniyle 
gözden kaçabilmektedir. FS ‘nin spesifik bir tedavisi yoktur. Sonuç olarak özellikle BT’ de herhangi bir nedene bağlanamayan 
kalsifikasyonların varlığında FS ayırıcı tanıda düşünülmelidir. 
  
Anahtar Kelimeler: Bazal ganglionl, Fahr sendromu, Kalsiyum 
 
 
P 012 NADİR GÖRÜLEN VASKÜLER PATOLOJİ: SPONTAN İNTERNAL JUGULER VEN TROMBOZU 
  
Birdal Güllüpınar, Tayfun Öztürk, Caner Sağlam, Gökhan Yılmaz, Arif Akkaya, Vermi Değerli, Huriye Akay, Serhat Akay, 
Özgür Duran 
 
Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İzmir 
  
Giriş: Spontan internal juguler ven trombozu (IJVT) oldukça nadir, pulmoner emboli ve sepsis gibi potansiyel komplikasyonları 
nedeniyle mortal seyredebilen, kolaylıkla gözden kaçabilen vasküler bir hastalıktır. Orofarengeal enfeksiyonlar, derin boyun 
enfeksiyonları, polisitemi, travma, intravenöz (IV) kateterizasyon, radyoterapi, uyuşturucu ilaç kullanımı, paraneoplastik 
sendromun bir parçası olan hiperkoagülabilite, veya spontan oklüzyon gibi sebepler nedeniyle IJVT ortaya çıkabilir. 
Makalemizde boyun ağrısı ve şişlik yakınmasıyla başvuran hastada doppler ultrasonografi (USG) ve IV kontrastlı boyun 
bilgisayarlı tomografi (BT) ile tanısı konulan spontan IJVT’li bir hasta sunulmuştur. 
Olgu: Bilinen HT öyküsü olan, 55 yaşındaki erkek hasta son beş gündür giderek artan boyun ağrısı ve şişlik yakınmasıyla acil 
servise başvurdu. Hastanın anamnezinde travma, malign hastalık, enfeksiyon, daha önce geçirilmiş bir operasyon, IV 
kateterizasyon, uyuşturucu ve ilaç kullanımı öyküsü saptanmadı. Genel durumu iyi, bilinç açık, koopere ve oryente idi. Başvuru 
vitalleri kan basıncı 139/87 mmHg, nabız sayısı 97 atım/dk, solunum sayısı 16/dk, ateş: 36,1 0C ve SpO2 değeri 94 ‘tü. Yapılan 
fizik muayenesinde boyun sol tarafta, sternokleidomastoid kas altında, ağrısız, yumuşak, hareketsiz kitle mevcuttu. Kitle 
üzerinde hiperemi ve lokal ısı artışı yoktu. Palpable servikal, aksiller veya inguinal lenf nodu saptanmadı. Hastanın diğer sistem 
muayeneleri normaldi. Hastanın laboratuar tetkikleri olağandı. Hastanın ultrasonografisinde sol internal juguler vende toraks 
girişine kadar uzanan tromboz saptandı. Doppler ultrasonografik incelemede, sol juguler ven capı artmıs olup lümende trombus 
ızlenmektedir. Sağ juguler vende ise organizasyon asamasında kısmen trombüs materyaline ait görünüm saptanmıştır. IV 
kontrastlı boyun BT incelemede, “sol internal juguler vende yaklaşık 5 cm’lik segmentte trombüs izlendi. Hastaya IV antibiotik ve 
düşük molekül ağırlıklı heparin olan enoksoparin 8000 IU subkutan tedavisi başlandı. Hasta ileri tetkik ve tedavi önerilerini 
reddederek başka bir merkeze gitmek üzere hastanemizden ayrıldı.  
Sonuç: Boyun ağrısı ile gelen hastalarda ayrıntılı fizik muayene yapılmalı ve boyun ağrısı ve şişlik nedenlerinden birinin de 
nadir görülebilen bir hastalık olan spontan IJVT olabileceği akılda tutulmalıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: Boyun ağrısı, internal juguler ven trombozu, spontan 
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P 013 NADİR GÖRÜLEN RENAL KOLİK TUZAĞI: EPİPLOİK APANDİSİT 
  
Birdal Güllüpınar, Vermi Değerli, Özgür Duran, Serhat Akay, Huriye Akay, Caner Sağlam, Tayfun Öztürk, Arif Akkaya, 
Gökhan Yılmaz 
 
Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İzmir 
  
Giriş: Akut epiploik apandisit kolonun epiploik apendikslerinin enflamasyonu olup akut karın ağrısının nadir bir nedenidir. 
Kendini sınırlayan, konservatif olarak tedavi edilen bu hastalığın doğru tanısı gereksiz hastane yatışı ve cerrahi girişimlerin 
önüne geçilmesi bakımından önemlidir. Bu yazıda akut sol alt kadran ağrısı şikayetiyle acil servise gelen ve akut epiploik 
apandisit tanısı alan hasta sunulmuştur. 
Olgu: Otuzbeş yaşında erkek hasta akut sol karın ağrısı şikayeti ile acil servisimize başvurdu. Hastanın yapılan batın 
muayenesinde suprapubik bölgede daha belirgin olmak üzere sol alt kadranlarda hassasiyet saptandı. Vital bulgularda 
TA:145/80mm Hg, Nb:74/dk, Ateş: 37,8° C ölçüldü. Fizik muayenesinde tanımlanan karın ağrısı dışında bulgusu olmayan 
hastanın labaratuar tetkikleri olağandı. Tam İdrar Tetkikinde 2-3 eritrosit dışında anormallik saptanmadı. Sonografik incelemede 
patoloji saptanmaması ve ağrıda azalma olmaması üzerine bu bölgeye yönelik İV kontrastlı BT incelemesi yapıldı. Yapılan BT 
incelemesinde sigmoid kolonda perikolonik yerleşimli oval, 2 cm çapında, komşu periton yağına göre hafifçe daha yoğun, 
periferik halka ile çevrili lezyon görülerek akut epiploik apandisit tanısı konuldu. BT incelemesi sonrası hastaya epiploik apendisit 
tanısı konularak analjezik kullanımı ve yatak istirahati önerildi. 
Sonuç: Sol karın ağrısı yakınması ile gelen hastalarda renal kolik dışında nadir görülebilen epiploik apandisit akılda 
bulundurulması gereken hastalıklardan olmalıdır. Şüpheli olgularda, abdomen BT başta olmak üzere radyolojik incelemelerden 
mutlaka yararlanılmalıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: Akut karın, bilgisayarlı tomografi, epiploik apandisit 
 
 
P 014 PRES VE ÖTESİ: HİPERTANSİF HASTADA KONFÜZYON 
  
Caner Sağlam, Ozan Demir, Tayfun Öztürk, Huriye Akay, Serhat Akay 
 
İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir 
  
Giriş: Posterior reversibl ensefalopati sendromu (PRES), kan basıncındaki akut değişiklerde posterior serebellar bölgede 
meydana gelen ve genellikle parietooksipital bölgede vazojenik ödemle karekterize klinik durumdur. Hastalar tutuluma göre 
başağrısı, görme bozukluğu, nöbet veya ensefalopati tablosu ile gelirler. Olgumuzda hipertansif acil ile başvurup manyetik 
rezonans görüntülemesinde yaygın vazojenik ödem ile başvuran hastayı sunduk.  
Olgu: Önceden hipertansiyon hastalığı olmayan 33 yaşında erkek hasta acil servise ensenden başlayıp yukarı doğru yayılan 
başağrısı şikayeti ile geldi. Dış merkezde tansiyonu 260/160 mmHg ölçülen hasta oral antihipertansif ile tansiyon kontrolü 
sağlanıp taburcu olduktan sonra evde 5 dakika süren bilinç kaybının eşlik ettiği kasılması tarifliyor. Acil servise gelişte 210/125 
mmHg kan basıncı saptanan hastanın nörolojik sistem dahil muayenesi normaldi. Bilgisayarlı beyin tomografisinde posterior 
parietal, oksipital ve temporal bölgeyi etkileyen derin beyaz cevherde dansite azalması saptanması üzerine kontrastsız beyin 
manyetik rezonans görüntülemesinde pons düzeyinden başlayıp serebellar hemsiferlere ve fronto-parieto-temporal loblara 
uzanan beyaz cevheri tutan yaygın ödem saptanan hasta PRES ön tanısıyla nöroloji servisine yatırıldı (Resim 1-2). Servis 
izleminde oral kalsiyum kanal blokeri ile tansiyon kontrolü saptanan ve anti-epileptik olarak valproik asit başlanan hasta izlem 
sonrası taburcu edildi. 
Sonuç: PRES, hipertansif acil olmak birlikte genelde oto-regülasyonu daha sınırlı olan posterior bölgeyi daha fazla tuttuğu 
bilinse de ön serebral dolaşımda sınır alanları da tutabilir. Acil servise gelen ve nörolojik bulgusu olan hipertansif hastalarda 
ayırıcı tanı da yer almaktadır. 
  
Anahtar Kelimeler: Posterior reversible ensefalopati, hipertansif ensefalopati, konfüzyon, bilgisayarlı tomografi, manyetik 
rezonans 
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P 015 H1N1 ENFEKSİYONUNA BAĞLI ARDS VE ÖLÜM 
  
Aysel Sünnetçioğlu1, Hayriye Gönüllü2, Sevdegül Karadaş2, Hatice Kara2, Merhamet Tanrıkulu1 
 

1Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları AD, Van 
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Acil Tıp AD, Van 
  
Giriş: H1N1 enfeksiyonu mevsimsel influenza virusa benzer olarak boğaz ağrısı, kas ağrısı, baş ağrısı, ateş, halsizlik, öksürük, 
gibi basit semptomlarla seyreder. Bununla birlikte H1N1 enfeksiyonu şiddetli ve ölümle sonuçlanabilen klinik durumlara da yol 
açabilir. Özellikle gebeler, obezler, komorbit hastalığı olan çocuk ve yetişkinler, 5 yaş altı çocuklar, 65 yaş üzeri hastalar, 
immunosüpresif hastalar yüksek risk altındadırlar. Bununla beraber H1N1 infeksiyonu için sağlıklı kişilerin de mortalite açısından 
risk altında olabildiği görülmektedir. Biz burada 10 gün önce başlayan gribal enfeksiyon bulguları olan ve acil servisimize ARDS 
tablosu ile başlayan H1N1 enfeksiyonlu olgu sunuldu.  
Olgu: Otuz iki yaşında erkek hasta hemoptizi ve solunum sıkıntısı şikayeti ile acil servise başvurdu. Başvuru esnasında 
Tansiyon arteriyel:110/60 mmHg, nabız:110/dk, solunum sayısı:25/dk, ateş:38.9°, oksijen saturasyonu: 70 idi. Fizik 
muayeneseinde genel durumu kötü, şuuru açık, Glakow koma skoru:15 idi. Kalp taşikardik olup, solunum sistemi muayenesinde 
yaygın ral ve ronküsleri mevcuttu. Batın solunuma iştirakli ve subkostal çekilmeleri mevcuttu. Özgeçmişinde kronik hastalığı, 
alkol ve ilaç kullanım öyküsü yoktu. Günde yarım paket sigara içiyordu. Yaklaşık 10 gün önce mevsimsel gribal enfeksiyonu 
düşündürecek şikayetlerle dış merkeze başvurduğu ve semptomatik tedavi uygulandığı öğrenildi. Hastanın damar yolu açıldı, 
laboratuar tetkikleri için kan alındı. Antipiretik ve ampirik olarak antibiyotik tedavisi ve oksijen desteği uygulandı. Laboratuar 
sonuçları incelendiğinde pH:7.3, PCO2:50, PO2:55, HCO3:24mmHg, beyaz küresi:20000mm3(7-11 bin), 
Alanintransferaz:80U/L, aspartat transferaz:110 U/L idi. Çekilen Akciğer tomografisinde bilateral yaygın buzlu cam görüntüsü 
mevcuttu(Resim 1). Hasta Akut respiratuar distress sendromu, akut solunum yetmezliği ön tanıları ile yoğun bakım ünitesine 
yatırıldı. Oseltamivir, geniş spektrumlu antibiyoterapi tedavisine başlanan hastanın kan gazında kötüleşme olması üzerine 
endotrakeal entübasyon uygulandı. Laboratuar tetkiklerinde H1N1 enfeksiyonu kesinleşti. Olgu yatışının 7. gününde kaybedildi.  
Sonuç: Sunulan olgu domuz gribi enfeksiyonu için, yüksek risk faktörleri taşımamakla birlikte ölümle sonuçlanmıştır.1.basamak 
hekimleri ve acil servislerde çalışan hekimler mevsimsel grip döneminde başvuran hastaları iyi sorgulamalı, poliklinik 
kontrollerini organize etmeli ve oseltamivir tedavisi başlamayı düşünmelidirler. 
  
Anahtar Kelimeler: H1N1, akut respiratuar distres sendromu, mortalite 
 
 
P 016 HEMOFİLİ A HASTASINDA MİNÖR KAFA TRAVMASI SONRASI İNTRAKRANİYAL KANAMA: OLGU SUNUMU 
  
Hayriye Gönüllü1, Sevdegül Karadaş1, Hatice Kara1, Abdurrahman Aycan2 
 

1Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Acil Tıp AD, Van 
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji AD, Van 
  
Giriş: Hemofili A VIII eksikliği sonucunda gelişen X’e bağlı resesif geçiş gösteren bir kanama bozukluğudur. Ağır hemofilide 
(faktör düzeyi <%1) genellikle spontan kanama görülürken, hafif hemofilide travma veya cerrahi sonrası kanama görülmektedir. 
İntrakraniyal hemoraji mortalite ve morbiditenin en yaygın görülen nedenidir. Minör travmalar sıklıkla ihmal edilmekle birlikte 
intrakraniyal kanamanın en sık nedenidir. Literatür minör kafa travmalı hastalarda intrakraniyal kanama riskini minimum düzeye 
çekmek için erken faktör replasman tedavisini desteklemektedir. Aynı şekilde bilgisayarlı beyin tomografisi (BBT) bulgularının 
varlığında ve uzamış, dirençli başağrılı hastalarda nörolojik muayene normal olsa da istenmelidir. Biz minör kafa travması 
sonrası uzamış baş ağrısı nedeniyle acil servise başvuran ve faktör replasmanı ve cerrahi müdahale ile başarılı tedavi edilen 
intrakraniyal kanamalı hemofili olgusunu sunduk. 
Olgu: Otuz üç yaşında hemofili A tanılı erkek hasta acil servise baş ağrısı şikayeti ile başvurdu. Hastanın Hemofili tanısı olduğu 
sosyal güvencesindeki sorun nedeniyle faktör kullanamadığı ve 3 gün önce minör kafa travması geçirdiği öğrenildi. Hastanın 
yapılan muayenesinde genel durumu orta, şuuru açık oryante koopere idi. Glaskow koma skoru:15 olup, pupilleri izokorik, ışık 
refleksi bilateral pozitifti. Nörolojik defisit yoktu. Vital bulguları stabldi. Hastanın 3 gündür dirençli baş ağrısı olması nedeniyle 
BBT çekildi. Sağ frontoparietalde cilt altında hematom mevcuttu. Sağ hemisferde en kalın yerinde 6 mm çapa ulaşan sağ lateral 
ventrikülü daraltan 4.5 mm şifte neden olan akut subdural hematom mevcuttu. Sol temporal lob anteriorunda 8 mm lik hemoraji 
izlendi.(Resim 1) Laboratuar parametrelerinde aPTT:58.3 sn (26-35) olup, diğer parametreler olağandı. Hastaya 4 ünite taze 
donmuş plazma replase edildi. 50 mg/kg dozundan faktör başlandı. Kontrol INR ve aPTT düzeyinin normal olması üzerine 
operasyona alındı. 2000 iu faktör/gün uygulamaya devam edildi. Hasta şifa ile taburcu edildi.  
Sonuç: Bu olgu sunumu hemofili hastalarında minör kafa travmasının son derece önemli ölümcül kanamalara yol açabildiğini 
göstermektedir. Mortalitesi yüksek olmakla birlikte taze donmuş plazma, faktör replasmanı ve uygun koşullarda cerrahi 
müdahale hayat kurtarıcıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: Hemofili A, kafa travması, intrakraniyal kanama, tedavi 
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P 017 ACİL SERVİSTE HİPOMAGNEZEMİYE BAĞLI TETANİ: OLGU SUNUMU 
  
Sevdegül Karadaş, Hayriye Gönüllü, Hüseyin Baltacıoğlu, Hatice Kara 
 
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Acil Tıp AD, Van 
  
Giriş: Magnezyum (Mg) vücutta hücre içinde sık bulunan ikinci katyon olup, çeşitli hücresel işlemlerde kilit rol oynamaktadır. Mg 
düzeyi gastrointestinal sistem ve böbrekler tarafından düzenlenir. Akut gelişen hipomagnezemi, sisplatin kemoterapisinin sık 
görülen yan etkilerinden biri olmakla birlikte, genellikle subklinik seyreder ve tetani gibi klinik semptomlara nadiren neden 
olmaktadır. Biz burada karboplatin kemoterapisi sonrası tetani saptanan ve magnezyum replasmanıyla düzelen 
hipomagnezemili bir olguyu sunduk. 
Olgu: Kırk bir yaşında bayan hasta ellerinde kasılma, ağız kenarında çekilme şikâyeti ile yakınları tarafından acil servise 
getirildi. Bu şikâyetinin aynı gün içinde tekrarladığı öğrenildi. Başvuru esnasında yapılan muayenesinde genel durumu orta, 
şuuru açık oryante ve koopere idi. Her iki elinde ebe eli görünümü mevcut olup trousseau ve chvostek bulguları pozitifdi. 
Tansiyon arteriyel:100/60mmHg, nabız:65/dk, oksijen saturasyonu:93 idi. Diğer muayene bulguları normal idi. Özgeçmişinde 
metastatik over karsinomu tanısı olduğu ve 6 gün öce karboplatin içeren kemoterapi aldığı öğrenildi. Hastanın malignitesi 
nedeniyle oral alımının çok iyi olmadığı anlaşıldı. Laboratuar parametreleri incelendiğinde kalsiyum:9.2 mg/dl (8.8-10.2), 
Mg:1.23 mg/dl (1.6-2.6), Ph:7.47 (7.35-7.45), HCO3:24 (22-26) mmol/L idi. Diğer laboratuar parametreleri normal olarak 
saptandı. Hastaya 100 ml serum fizyolojik içinde 1 ampul MgSO4 1 saat içinde verildi. Hastanın semptomları MgSo4 tedavisi 
sonrası düzeldi. 
Sonuç: Acil servislerde tetani saptanmış olan hastalarda hipokalsemi sık görülmekle birlikte kalsiyumu normal düzeyde olan, 
oral alım problemi yaşayan ve karboplatin kemorepisi alan hastalarda hipomagnezemi hatırlanmalıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: Karboplatin, tetani, hipomagnezemi, acil servis 
 
 
P 018 İDİOPATİK REKTUS KASI HEMATOMU: OLGU SUNUMU 
  
Hayriye Gönüllü1, Sevdegül Karadaş1, Hatice Kara1, Harun Arslan2 
 

1Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Acil Tıp AD, Van  
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji AD, Van 
  
Giriş: Rektus kası hematomu (RKH) rektus kası içinde kanın toplanması olarak tariflenen bir durumdur. Superior ve inferior 
epigastrik arterlerin rektus kasını besleyen dallarının rüptürü neticesinde oluştuğu düşünülmektedir. Hastalar genellikle akut 
başlangıçlı karın ağrısı ve palpe edilebilen kitle ile başvurmaktadırlar. Antikoagülan kullanımı, gebelik, künt travma, obesite, aşırı 
ıkınma ve kuvvetli öksürük RKH için risk faktörleridir. Biz burada herhangi bir risk faktörüne sahip olmayan RKH saptanan 
olguyu sunduk. 
Olgu: Elli yaşında bayan hasta dış merkezden akut karın ön tanısı ile gönderildi. Muayenesinde genel durumu orta, şuuru açık 
oryante koopere, soluk ve kaşektik görünümde idi. Batın muayenesinde yaygın hassasiyeti mevcut olup rektus kası üzerinde 
kitle palpe edildi. Diğer sistem muayeneleri normaldi. Özgeçmişinde diabeti ve kronik böbrek yetmezliği olduğu ancak diyalizsiz 
takip edildiği öğrenildi. Kan şekerinin regülasyonu için insülin tedavisi alıyordu. Antikoagülan ilaç kullanım ve travma öyküsü 
yoktu. Karın ağrısının 3-4 gün önce aniden başladığı ve giderek şiddetlendiği anlaşıldı. Laboratuar parametreleri ve batın 
ultrasonografisi istendi. Kan üre azotu: 37.85 mg/dl (7-18.7), kreatin:4.52 (0.7-1.3) mg/dl, hemoglobin:5.9 gr/dl (11-18), 
hematokrit:17 % (35-55) olup diğer biyokimyasal değerleri, koagülayon testleri ve platelet düzeyleri normal idi. Batın 
ultrasonografisi’nde kadarıyla batında en derin yerinde 4.2 cm serbest sıvı izlendi. Pelvik bölge sağ bölümünden umblikusta kas 
düzeyinde ekojen-kistik komponentleri olan yaklaşık 14x10cm ebatlı kistik lezyon izlendi.Yapılan ince iğne aspirasyonuyla gelen 
materayal öncelikle hematom lehine değerlendirildi. Bilgisayarlı Batın tomografisinde umblikus düzeyinden pelvise kadar 
uzanan, sağ rektus abdominis kas segmentinde yaklaşık 18x9 cm ölçülen periferi hiperdens yoğun içerikli sıvı lokülasyonu 
mevcut olup, görünüm öncelikle rektus kılıf hematomu lehine değerlendirildi (Resim 1). Hasta genel cerrahi kliniğine yatırıldı. 
Eritrosit süspansiyonu transfüzyonu yapıldı. Muayene bulguları gerileyen ve hematomu küçülen hastanın hemoglobin değerleri 
10 gr/dl üzerine çıkması üzerine taburcu edildi. 
Sonuç: Acil servislere akut karın bulguları ile başvuran ve karın dön duvarında kitle palpe edilen olgularda risk faktörleri 
saptanmış olmasada RKH düşünülmeli ve görüntüleme yöntemlerine başvurulmalıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: Rektus kası hematomu, idiopatik, acil servis 
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P 019 AYNI SEVİYEDEN DÜŞME SONRASI İZOLE KULAK ZARI PERFORASYONU 
  
Hatice Kara1, Sevdegül Karadaş1, Hayriye Gönüllü1, Mahfuz Turan2 
 

1Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Acil Tıp AD, Van  
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, KBB AD, Van 
  
Giriş: İşitme kayıpları genetik, otoimmün bozukluklar, enfeksiyonlar, tümörler, travmalar, ototoksisite, vasküler, nöral 
bozukluklar, metabolik bozukluklar ve diğer patolojilere bağlı oluşabilir. Ayrıca travmalar sonucu transvers temporal kemik 
kırıklarına, perilenf fistülüne, radyasyona ve gürültüye bağlı işitme kayıpları gelişebilir. Akut kulak zarı perforasyonları travmatik 
veya inflamatuar sebeplere bağlı olarak gelişebilmekte ve bu perforasyonların büyük bir kısmı kendiliğinden iyileşebilmektedir. 
Biz burada aynı seviyeden düşme sonucu künt travmaya bağlı izole kulak zarı perforasyonlu olguyu sunduk. 
Olgu: Elli yaşında bayan hasta banyoda ayağının kayması sonucu yere düşme ve kafa travması nedeniyle yakınları tarafından 
getirildi. Hasta işitme kaybı olduğunu belirtmekte idi. Eşlik eden başka bir semptomu yoktu. Başvuru esnasında Tansiyon 
arteriyel:130/70 mmHg, nabız:80/dk, solunum sayısı:10/dk, ateş:36°, oksijen saturasyonu: % 95 idi. Fizik muayenesinde genel 
durumu iyi, şuuru açık, Glakow koma skala skoru:15 idi. Pupiller izokorik, ışık refleksi bilateral pozitifdi. Fokal nörolojik defisiti 
yoktu. Hastanın sağ timpanik membran üzerinde santral düzensiz perforasyon izlendi (Resim 1). Sağ kulak yolunda kan krutları 
mevcuttu. Bilgisayarlı beyin tomografisinde ve temporal tomografisinde fraktür, kanama ve ödem saptanmadı. Hasta kulak 
burun boğaz bölümü ile konsülte edildi. Önerilerle taburcu edildi.  
Sonuç: Acil servise travma sonucu başvuran hastalarda kulak zarı perforasyonu olabileceği hatırlanmalı, dış kulak yolu ve kulak 
zarı muayenesi yapılmalıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: Kulak zarı perforasyonu, düşme, acil servis 
 
 
 
P 020 ACİL SERVİSTE PNÖMOTORAKSLI GEBE OLGU 
  
Sevdegül Karadaş1, Hayriye Gönüllü1, Hatice Kara1, Ufuk Çobanoğlu2 
 

1Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Acil Tıp AD, Van  
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi AD, Van 
  
Giriş: Plevral aralıkta hava varlığı pnömotoraks olarak tanımlanmaktadır. Gebelik sırasında spontan pnömotoraksın seyrek 
olarak görüldüğü bilinmektedir. 2011 de yapılmış bir çalışmada literatürde 57 olgu bildirimi olduğu rapor edilmiştir. Gebe 
kadınlarda, spontan pnömotoraksın en sık nedenleri subplevral apikal bül veya bleblerin rüptürü, pulmoner lenfanginomatozis ve 
kaviter tüberküloz dur. Biz burada tekrarlayan pnömotoraksı olan gebe olguyu sunduk. 
Olgu: 32 yaşında 16 haftalık gebeliği olan bayan hasta göğüs ağrısı, nefes darlığı, anksiyete şikayeti ile başvurdu. Tansiyon 
arteriyel:100/60mmHg, nabız:90, solunum sayısı:16/dk, oksijen saturasyonu: % 92 idi. Başvuru esnasında yapılmış olan 
muayenede genel durumu iyi, şuuru açık oryante koopere idi. Solunum sesleri sağ akciğerde sola nazaran azalmıştı. Diğer 
sistem muayeneleri olağandı. Sigara, alkol, ilaç kullanım öyküsü yoktu. Hastanın özgeçmişinde geçirilmiş pnömotoraks öyküsü 
mevcuttu. Hastanın muayene bulguları ve özgeçmişinde pnömotoraks varlığı nedeniyle batın korunarak akciğer grafisi çekildi. 
Sağ akciğede pnömotoraks saptandı (Resim 1A). Hasta monitörize edildi. Oksijen tedavisine başlandı. Hasta lokal anestezi 
altında tüp torakostomi ile başarılı şekilde tedavi edildi (Resim 1B). Yatışının 9. gününde taburcu edildi. Hasta sonrasında takip 
edildi. Doğum miadında gerçekleşti.  
Sonuç: Spontan pnömotoraks genellikle zayıf sigara içen genç erkeklerde görülmekle beraber sunulan olguda olduğu gibi gebe 
bayanlarda da görülmektedir. Hekimler ve gebe hastalarda radyasyon içeren tetkikleri yaptırmada bir çekince olmakla beraber 
hasta hayatı ön planda tutulmalı ve batın korunarak gerekli tetkikler yapılmalıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: Pnömotoraks, gebe, acil servis 
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P 021 BÜYÜK BİR FEKALİTİN NEDEN OLDUĞU AKUT APANDİSİT 
  
Sevdegül Karadaş1, Hayriye Gönüllü1, Hatice Kara1, Tolga Kalaycı2 
 

1Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Acil Tıp AD, Van  
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi AD, Van 
  
Giriş: Fekal birikimler, enfeksiyon, tümörler ve nadiren, sindirilemeyen yabancı cisimlerin apandisite sebep olduğu bilinmektedir. 
Bir çalışmada akut apandisitli hastalarda %3 oranında fekalit saptandığı rapor edilmiştir. Oral yolla alınan yabancı cisimler 
çoğunlukla sindirim sisteminden sorunsuz geçebilmektedir. Fekalitler, oral alınan yabancı cisimlerden daha sık olarak akut 
apandisite yol açmaktadır. Bununla birlikte bu olgu sunumunda yaklaşık 2 cm lik taşlaşmış fekalitin neden olduğu akut 
apandisitli olgu sunuldu.  
Olgu: Yirmi dört yaşında erkek hasta karın ağrısı bulantı kusma şikayeti ile başvurdu. Karın ağrısı akut apandisiti düşündürecek 
şekilde epigastrik bölgede başlayıp, karın sağ alt kadrana yayılıyordu. Başvuru sırasında genel durumu iyi, şuuru açık koopere 
idi. Batın sağ alt kadrande hassasiyet defans rebound mevcuttu. Olgunun beyaz küresi 20000mm3 idi, diğer laboratuar 
parametreleri olağandı. Batın ultrasonografisinde; apendiks orifisinde 19x11 mm ebatlı bir adet fekaloid izlenmekte olup 
apendiks cidarı ödemli ve lümende 18 mm bulan dilatasyon dikkati çekmektedir. Batında en derin yerinde 1.5 cm ölçülen 
serbest sıvı izlendi. Hasta eksplorasyona alındı. Appendiks çapı 2 cm enflame ve orta kesiminde perfore idi. Appendiks 
perforasyon alanında intraluminal 2 cm çaplı taşlaşmış fekaloid (Resim 1)mevcut idi.  
Sonuç: Akut apandisitin acil servislerde sıkça görülmekte olup, fekalitler etiyolojide yer almaktadır. Cerrahi eksplorasyonda 
taşlaşmış büyük fekalitin neden olduğu apandisit olgularına rastlanabilir. 
  
Anahtar Kelimeler: Fekaloid, apandisit, acil servis 
 
 
P 022 BRONŞİYAL YABANCI CİSİM OBSTRUKSİYONU: OLGU SUNUMU 
  
Hayriye Gönüllü, Sevdegül Karadaş, Şeyma Ağkuş, Hüseyin Baltacıoğlu 
 
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Acil Tıp AD, Van 
  
Giriş: Yabancı cisim aspirasyonları çocukluk çağında sık görülmekle birlikte özellikle alkol kullanımı, nöropsikiyatrik bozukluk ve 
ilaç alışkanlığı olan yetişkin grubunda da risk oluşturmaktadır. Bununla birlikte sağlıklı genç yetişkinlerde bu durum ağızlarında 
bulunan cisimleri veya yemek parçalarını daha çok gülme, konuşma durumlarında aspire etmeleri nedeniyle olmaktadır. 
Yetişkinlerde en sık aspire edilen yabancı cisimler toplu iğne, kılçık ve kemik parçaları olup, bronş düzeyinde bulunan yabancı 
cisimler acil olarak bronkoskopi ile çıkarılmalıdır. Biz burada kiraz çekirdeğini aspire eden sağlıklı genç erişkin olguyu sunduk.  
Olgu: Yirmi beş yaşında bayan hasta nefes darlığı şikayeti ile acil servise başvurdu. Başvurusu esnasında alınan anamnezinde 
kiraz yerken konuştuğunu ve çekirdeğini aspire ettiği öğrenildi. Tansiyon arteriyel:110/70mmHg, nabız:92, solunum sayısı:16/dk, 
oksijen saturasyonu: % 90 idi. Başvuru esnasında yapılmış olan muayenede genel durumu iyi, şuuru açık oryante koopere idi. 
Solunum sesleri sağ akciğerde azalmıştı. Diğer sistem muayeneleri olağandı. Sigara, alkol, ilaç kullanım öyküsü ve bilinen bir 
hastalığı yoktu. Kiraz yediği sırada konuştuğu o sırada aniden kiraz çekirdeğini aspire ettiği öğrenildi. Hastanın akciğer grafisi 
çekildi. Sağ akciğede orta ve üst zonlarda atelektazik görünüm saptandı (Resim 1). Hasta monitörize edildi. Oksijen tedavisine 
başlandı. Hastanın göğüs cerrahisi tarafından ameliyathane koşullarında bronkoskopisi planlandı. Ancak ameliyathanemizdeki 
tadilat nedeniyle hasta işleme alınamadı. Hasta başka bir merkeze 112 ambulans sistemi ile sevk edilmek zorunda kalındı. 
Hastanın başvurduğu merkezde rigid bronkoskopi ile başarılı şekilde tedavi edildiği öğrenildi. 
Sonuç: Yabancı cisim obstrüksiyonları çocuklarda ve komorbid özelliği olan yetişkinlerde daha sık görülmekle birlikte sağlıklı 
genç erişkinlerde de görülebileceği akılda tutulmalı ve bronkoskopi erken dönemde planlanmalıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: Yabancı cisim obstruksiyonu, atelektazi, bronkoskopi 
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P 023 AKUT FEBRİL NÖTROFİLİK DERMATOZ: SWEET SENDROMU 
  
Sevdegül Karadaş, Hayriye Gönüllü, Hatice Kara, Hüseyin Baltacıoğlu 
 
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Acil Tıp AD, Van 
  
Giriş: İlk kez 1964 ylında Robert D.Sweet tarafmdan tammlanan ve akut febril notrofilik dermatoz olarak da hilinen Sweet 
sendromu, ateş, lokositoz, nötrofilik infiltrasyon gösteren, iyi sınırlı, eritemli plak veya papüllerle karakterize, nadir görülen bir 
durumdur. Sweet sendromu idiyopatik, maligniteyle veya paraneoplastik sendromla ilişkili ve ilaçlarla indüklenen şekillerde 
olabilmektedir. Lezyonların genellikle üst ekstremitede ve yüzde olup, alt ekstremitede oldukça nadir olduğu bildirilmektedir. 
Genellikle, lokal veya sistemik kortikosteroidlerle tedavi edilmektedir. Biz burada nadir bir sendrom olan Sweet sendromlu 
olguyu sunduk. 
Olgu: Otuz üç yaşında bayan hasta 3 gündür olan göğüs bölgesinde kızarıklık şikayeti ile başvurdu. Kızarıklığı ellere ve 
ayaklara yayılmakta ve eklem ağrısı eşlik etmekte idi. Olgunun ateş:38.3°, Tansiyon arteriyel:120/70mmHg, nabız:70/dk, oksijen 
saturasyonu:% 96 idi. Muayenesinde palmar alanlar eritemli, makül ve papüleri mevcut olup, dokunmakla hassas idi. Ayak 
dorsumlarında peteşiler mevcuttu. Özgeçmişinde herhangi bir ilaç kullanım ve allerji öyküsü yoktu. Sigara ve alkol 
kullanmıyordu. Laboratuar parametrelerinde beyaz küresi:12400mm3(7000-11000), nötrofil:9900 mm3 (2000-8000) C-reaktif 
protein (CRP):160 mg/L (0-5) idi. Diğer laboratuar değerlerinde anormal bulgu yoktu. Hastada akut febril nötrofilik dermatoz 
(Sweet Sendromu) tanısı ile oral ve lokal steroid ve antibiyotik tedavisi başlandı ve dermatoloji poliklinik kontrolü önerildi. 
Sonuç: Acil serviste ateş, makülopapüler döküntü, beyaz küre, nötrofil ve CRP yüksekliği saptanan hastalarda nadir bir durum 
olan Sweet sendromunu hatırlanmalıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: Sweet sendromu, acil servis, febril notrofili 
 
 
P 024 RAPIDLY PROGRESSİVE GULLIAN BARRE SYNDROME: A CASE REPORT 
  
Mehmet Coşkun Aykaç, Hayriye Gönüllü, Sevdegül Karadaş, Mehmet Reşit Öncü 
 
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Acil Tıp AD, Van 
  
Introduction: Guillain-Barré syndrome (GBS) is a disorder in which the body's immune system attacks parts of the peripheral 
nervous system. Its worldwide incidence is 0.6 to 4 per 100,000 individuals annually. GBS is characterized by immune-mediated 
destruction of the myelin sheath of peripheral nerves. Biopsy frequently reveals a mononuclear inflammatory infiltrate. Although 
its exact etiology remains unknown, two thirds of cases are preceded by an infection. The initial symptoms include weakness 
and/or tingling sensations in the legs. In many instances weakness is symmetrical and climbs to upper body. These symptoms 
can increase their intensity in time, sometimes leading to total paralyzis. GBS usually takes days/weeks and rarely hours to fully 
manifest itself. In this case we present a rare case of sudden-onset GBS. 
Case: 20 year old female, admitted to emergency service with tingling sensation and numbness in both her feet for 1 hour, she 
had no other complaints. Her medical history was unremarkable other than a few flu-like symptoms int past weeks. Her physical 
examination was nonspecific. Her vital signs were normal. Her laboratory tests were unremarkable. In the 2 hours that followed, 
the patient’s numbness and tingling sensation began to climb up to her upper body, first to knee level and soon after, to her 
waist. An initial diagnosis of sudden-onset GBS has been made and patient was consulted to Neurology. Neurology attending 
physician admitted patient to intensive care unit. After 4 hours of follow up in ICU, the patient’s breathing became shallow and 
she had to be intubated. In 3 weeks time the patients symptoms begin cessation and later she was discharged from the 
hospital. 
Conclusion: Even smallest complaints of patients can have devastating results. Emergency physician must always be aware of 
possible early symptoms of serious disorders and act fast and accordingly. 
  
Keywords: Gullian Barre Syndrome, emergency department, rapid progress 
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P 025 KARACİĞER TRANSPLANTASYONU İHTİYACI OLAN CİDDİ MANTAR ZEHİRLENMESİ: OLGU SUNUMU 
  
Hayriye Gönüllü, Sevdegül Karadaş, Mehmet Reşit Öncü, Hüseyin Baltacıoğlu 
 
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Acil Tıp AD, Van 
  
Giriş: İnsanlarda mantar zehirlenmesi ile ilgili bilgilere ilk çağlardan itibaren rastlanmakla birlikte fatal zehirlenme olguları 
günümüzde de yaygın olarak görülmektedir. Anamnez iyi sorgulanmadığında mantar zehirlenmeleri akut gastroenterit olarak 
yorumlanabilmekte ve tedavi gecikebilmektedir. Biz bu çalışmada 5 gün önce mantar yeme öyküsü bulunan ve dış merkezde 
yetersiz anamnez nedeni ile akut gastroenterit tanısı ile taburcu edilen ve tarafımıza karaciğer yetmezliği bulguları ile başvuran 
mantar zehirlenmeli bir olguyu sunduk.  
Olgu: Kırk dokuz yaşında erkek hasta acil servise genel durum bozukluğu ve bilinç değişikliği nedeniyle getirildi. Başvuru 
esnasında tansiyon arteriyel:110/70 mmHg, nabız: 100, solunum:20/dk, ateş:36.5°C,saturasyon O2:94% idi. Parmak ucu kan 
şekeri 145mg/dl idi. Olgunun damar yolu açıldı. % 5 dekstroz infüzyonu başlandı. Fizik muayenesinde genel durumu kötü, şuuru 
konfüze idi. Hasta sözel uyaranla uyandırılıyordu. Glaskow koma skoru:12-13 idi. Konjuktivalar subikterik idi. Kalp taşikardik, 
diğer sistem muayeneleri olağandı. Özgeçmişinde koroner arter bypass greft operasyonu, hipertansiyon, diabetes mellitus 
öyküsü dışında özellik yoktu. Elektrokardiyografisi sinüs ritminde, 100/dk idi. ST-T değişikliği yoktu. Laboratuar tetkikleri Tablo 1 
de sunuldu. INR ve karaciğer enzim yüksekliği, hiperamonyakemi saptanan olgu mantar zehirlenmesi, hepatik ensefalopati 
tanıları ile yoğun bakım ünitesine yatrıldı. Potasyum ve fosfor değerlerinde yükselme olan hasta diyalize alındı. Penisilin G, 
proton pompa inhibitörü, hiperpotasemi için nötr (insülin+glukoz) mayi başlandı. Hasta PCO2 değerlerinde yükselme ve pH daki 
düşüklük nedeni ile entübe edildi. Karaciğer transplantasyonu yapılacak merkeze sevki planlandı.  
Sonuç: Mantar zehirlenmesi düşünülen olguların erken tanı ve tedavisi ile karaciğer transplantasyonu yapılacak olan merkeze 
sevki hastanın prognozu açısından oldukça önemlidir. Bu nedenle özellikle yabani mantar tüketim alışkanlığı olan toplumlarda, 
akut gastroenterit nedeni ile başvuran olguların mantar yeme öyküsü mutlaka sorgulanmalıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: Mantar, karaciğer yetmezliği, acil servis 
 
 
 
P 026 HEMOPTİZİLİ BİR OLGUDA MUNCHAUSEN SENDROMU: OLGU SUNUMU 
  
Hayriye Gönüllü1, Sevdegül Karadaş1, Hatice Kara1, Fuat Sayır2 
 

1Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Acil Tıp AD, Van  
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi AD, Van 
  
Giriş: Munchausen sendromu (MS) tutarsız tıbbi geçmiş ile sağlık kuruluşlarına kişinin tekrarlayan başvurularının görüldüğü 
hayali semptomlarla karakterize bir durumdur. Bu çalışmada masif hemoptizi nedeniyle hastaneye mükerrer başvuruları olan 
tüm tetkikleri normal olan ve son başvurusunda MS tanısı konulan olgu sunuldu. 
Olgu: 23 yaşında erkek hasta acil servise hemoptizi nedeniyle başvurdu. Elinde kırmızı renge boyanmış kağıt havlu ile ağzını 
silmekteydi. Olgunun Tansiyon arteriyel:110/70 mmHg, solunum sayısı:20/dk, ateş:36°, nabız:80/dk, oksijen saturasyonu: %96 
idi. Genel durumu iyi, oryante koopere idi. Solunum sistemi muayenesinde hafif takipnesi olup, diğer sistem muayeneleri 
olağandı. Hastanın kendisinden uzman çavuş olarak görev yaptığı, 2 yıldır ara ara hemoptizisi olduğu, dış merkezde 
embolizasyon işlemi uygulandığı öğrenildi. Tam kan sayımı, kan gazı değerleri ve kanama profili normal idi. Olgunun hastane 
kayıtları incelendi. Son 2 yıl içinde göğüs hastalıkları servisine 2 kez yatırıldığı, vaskülit ön tanısına yönelik laboratuar 
değerlerinin normal olduğu, rigid bronkoskopi ve özofagoskopide patoloji saptanmadığı, bilgisayarlı toraks tomografisinin, 
akciğer grafisinin normal olarak raporlandığı ve kan gazı ile hemogram düzeyleri dahil kan parametrelerinde patoloji olmadığı 
görüldü. Acil serviste gözlem ünitesine alınan hastanın rahat tavırları, alaycı ifadesi mevcuttu. Yanında 500 ml lik ağzı dar pet 
şişe mevcuttu ve yarıya kadar kırmızı, vişneçürüğü renginde sıvı ile dolu idi. Hasta ilgili bölümlerle konsülte edildi. Yeni çekilen 
toraks tomografisi normal olarak yorumlandı. Takiplerinde hemoptizisi olmadığı dönemlerde taburculuk ve ayaktan sevkini 
planladığımızda tuvalete gidip ağzında kırmızı görünümde kan olduğunu iddia ettiği kağıt havlu ile telaşlı bir şekilde geri 
dönmekteydi. Acil serviste gözlenen hastanın genel durumunda, vital bulgularında ve laboratuar değerlerinde bozulma 
olmamakla beraber, ara sıra kırmızı renkte kağıt havlu ile yürüyerek yanımıza gelmekte ve hemoptizisinin tekrar ettiğini 
söylemekteydi. Daha önceki dış merkez kayıtları incelendi. Embolizasyonla ilgili bir veriye rastlanmadı. Hastanın MS olduğuna 
karar verildi.  
Sonuç: Hasta yoğunluğunun hat safhada yaşandığı acil servislerde MS’lu hastalara rastlanmakta ve semptomlarla uyumsuz 
muayene ve laboratuar bulguları hekimleri güç durumda bırakmaktadır. 
  
Anahtar Kelimeler: Munchausen sendromu, acil servis, hemoptizi 
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P 027 DÜŞÜK DOZ ATROPİN UYGULAMASINA BAĞLI ANTİKOLİNERJİK SENDROM 
  
Hayriye Gönüllü, Sevdegül Karadaş, Hatice Kara, Mehmet Coşkun Aykaç 
 
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Acil Tıp AD, Van 
 
Giriş: Kanıtlar asetilkolinin uyanıklık ve farkındalık ile ilgili bazı yolaklarda nörotransmitter olarak etki ettiğini ileri sürmektedir. 
Atropin ve skopolamin yapılarındaki tersiyer amin sebebiyle kan beyin bariyerini kolayca geçmektedir. Bu nedenle asetilkolin 
aracılıklı bir inhibisyonun deliryumu tetiklediği sanılmaktadır. Atropin santral antikolinerjik etki ile konfüzyon, deliryum, ajitasyon, 
sedasyon gibi etkilere skopolaminden daha nadir olarak neden olmaktadır. Fizostigminin bu olumsuz etkileri geri çevirdiğini 
göstermektedir.1 Biz burada atriyoventriküler (AV) tam blok nedeni ile düşük doz atropin yapılan ve antikolinerjik sendrom 
gelişen olguyu sunduk. 
Olgu: Altmış yaşında erkek hasta acil servisimize akut koroner sendrom tanısı ile sevk edildi. Başvurusunun hemen sonrasında 
elde edilen elektrokardiyografisinde (EKG) D2,D3,avF de ST segment elevasyonu ve atriyoventriküler (AV) tam blok mevcuttu. 
Genel durumu orta ve huzursuzluğu mevcut olup, dili kuru, yüzü kırmızı ve pupilleri dilate idi. Hastanın ajitasyonu ve görsel 
halüsinasyonları mevcuttu. Tansiyon arteriyel (TA):100/60mmHg, nabız:50/dk, oksijen saturasyonu:%90, solunum sayısı:12/dk 
idi. Dış merkezde çekilmiş olan EKG de inferior miyokard enfarktüsü ve AV tam blok (35/dk) saptandı (Resim1). Hastaya 
bradikardisi ve TA düşüklüğü için 5 dk ara ile 1 mg olmak üzere toplam 2 mg atropin yapıldığı öğrenildi. Ayrıca dış merkezde 
antiagregan, 300 mg klopidogrel ve antikoagülan tedavi almıştı. Hasta primer perkutan girişim için angiografi ünitesine alındı. 
Sağ koroner artere stent uygulandı. Atropinizasyon bulgularının tedavisi için antidot olarak fizostigmin 0.5 mg sulandırılarak, 
sedasyon amacıyla da 10 mg diazepam iv infüze edildi. Hasta 2. gününde antikolinerjik semptomları düzelmiş, bilinci açık, 
koopere idi. 
Sonuç: Acil Tıpta organik fosfor zehirlenmeli olgulara yüksek dozda atropin verilmesi sonucu antikolinerjik sendrom geliştiği 
sıça görülmektedir. Bununla birlikte biz bu olgu sunumu ile düşük dozda atropin (total 2 mg) uygulanması neticesinde de 
antikolinerjik sendrom gelişebileceğini hatırlatmayı amaçladık.  
Kaynaklar: 
1. Hammon K, DeMartino BK. Postoperative delirium secondary to atropine premedication. Anesth Prog. 1985 May-
Jun;32(3):107-8. 
  
Anahtar Kelimeler: Antikolinerjik sendrom, atropin, acil servis 
 
 
P 028 TRAVMATİK PAROTİS BEZİ YARALANMASI: OLGU SUNUMU 
  
Sevdegül Karadaş, Hayriye Gönüllü, Hatice Kara 
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Acil Tıp AD, Van 
  
Giriş: Parotis, submandibular ve sublingual bezler majör tükürük bezleri olup bu bezlerin izole yaralanmaları oldukça nadirdir. 
Bu yaralanmaların etiyolojilerinde çoğunlukla penetran travmalar sorumludur. Bu nedenle travma ile başvuran fizik muayenede 
aşikar boyun yaralanması olmayan hastalarda, tükürük bezi yaralanmaları akılda tutulmalıdır. Hastalar, ultrasonografi gibi hızlı 
tanı imkanı sağlayan görüntüleme yöntemleri ile değerlendirilmelidir. Ayrıca ek yaralanmalar ve komplikasyonlar açısından ileri 
tetkikler gerekebilir. Hastanın yaralanmasının durumuna göre konservatif ya da cerrahi tedavi tercih edilmektedir. Biz burada 
penetran parotis bezi travması olan ve cerrahi onarım uygulanan çocuk olguyu sunduk. 
Olgu: Beş yaşında erkek hasta tahta parçasının ağız içine penetre olması nedeni ile getirildi. Getirildiğinde genel durumu iyi, 
vital bulguları stabl idi. Sol parotis bezinin yanak mukozasından dışarı çıktığı görüldü. Antibyotik, analjezik ve tetanoz aşısı 
uygulandı. Yapılan tetkiklerinde ek hasar saptanmadı. Kulak Burun Boğaz bölümü ile konsülte edildi. Ameliyathanede primer 
suturasyon uygulandı. 
Sonuç: İzole parotis bezi yaralanması oldukça nadir olup hastalar ek yaralanmalar açısından dikkatlice değerlendirilmelidir. 
Çocukluk çağı yaralanmalarını önlemenin en etkili yolu ebeveynlerin ve çocukların bakımından sorumlu kişilerin eğitimidir. 
  
Anahtar Kelimeler: travma, parotis bezi, acil servis 



11. TÜRKİYE ACİL TIP KONGRESİ 
 
26 – 29 Ekim 2015, Acapulco Otel, KKTC 

 
	  

117	  

TATKON 2015 

P 029 VAGENDE YABANCI CİSİM: KADMİNYUMLU PİL 
  
Sevdegül Karadaş, Hayriye Gönüllü, Hatice Kara 
 
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Acil Tıp AD, Van 
  
Giriş: Çocuklarda nadir bir durum olarak karşılaşılan vagendeki yabancı cisimler sosyal baskılar nedeniyle uzun süre gözardı 
edilebilmektedir. Vagende yabancı cisim saptanan çocuklarda nedenler, çocukların merakı, cinsel tatmin veya çocuk 
istismarıdır. Bir çalışmada 13 yaş altındaki kız çocuklarında vagende yabancı cisim görülme sıklığı % 4 olarak bulunmuştur. En 
sık görülen yabancı cisimin tuvalet kağıt parçaları olduğu rapor edilmiştir. Hem erişkin hem çocuk grubu için öykü önemli bir 
problem oluşturmakta ve adli açıdan hastanın yönetimide önem taşımaktadır. Bu yabancı cisimler erken tanı almadığında kötü 
kokulu vaginal akıntıya, bazende idrar yol enfeksiyonuna yol açmakta ve hasta tetkik edilirken tesadüfen saptanmaktadır. Biz bu 
çalışmada vagende yabancı cisim saptanan 1 yaşındaki olguyu sunduk. 
Olgu: 5 yaşında kız çocuğu yakınları tarafından genital bölgesinde pil olduğu iddiası ile acil servise getirildi. Adli vaka girişi 
açıldı. Öykü derinleştirildi. Kendisinden 2-3 yaş büyük ablası ile ebeveynlerinin olmadığı odada oyun oynarken ablası tarafından 
pilin vagene sokulduğunun sanıldığı ifade edildi. Getirildiğinde genel durumu iyiydi. Rektal muayenede ön duvarda kitle hissi 
mevcuttu. Vaginal kanaması veya akıntısı yoktu. Direk radyografide pelvik bölgede radyoopak madde saptandı (Resim 1). 
Hastanın laboratuar parametreleri doğaldı. Kadın Doğum ve çocuk cerrahisi bölümü ile konsülte edildi. Genel anestezi altında 
litotomi pozisyonunda sistoskopi yapıldı. Mesane doğal olarak izlendi. Sonrasında vaginoskopi yapıldı. Yabancı cisim çıkarıldı 
ve kalem pil olduğu görüldü. Himen saat 6 ve 12 hizasında minimal kanamalı deşur alanları izlendi.  
Sonuç: Çoğunlukla bu vakalar toplumsal baskı nedeni ile hastaneye geç başvurmakla birlikte sunulan olgu erken dönemde 
başvurmuştur. Genital bölgede veya rektumda yabancı cisimin tesbiti tıbbi yönünün yanısıra çocuk istismarı ihtimali açısından 
da önem taşımaktadır. Bu tip vakalarda adli bildirim yapılmalı ve erken müdahale ile yabancı cisim çıkarılmalıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: Yabancı cisim, acil servis, pil 
 
 
P 030 GEZİCİ DALAK TORSİYONU: OLGU SUNUMU 
  
Sevdegül Karadaş1, Hayriye Gönüllü1, Hatice Kara1, Tolga Kalaycı2 
 

1Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Acil Tıp AD, Van  
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi AD, Van 
  
Giriş: Gezici dalak; splenik ligamanların uzamasına veya doğumsal gelişim bozukluğuna bağlı olarak organın aşırı mobil hale 
gelmesiyle normal büyüklükteki dalağın karın alt bölgesinde veya pelviste yerleşmesidir. Gezici dalağın sıklığı henüz 
bilinmemekle birlikte 20-40 yaş arası kadınlarda daha sık görülmektedir. Biz burada akut batının nadir görülen bir nedeni olan 
gezici dalak torsiyonunu olan ve postoperatif dönemde portal ven trombozu saptanan olguyu sunduk.  
Olgu: Otuz beş yaşında kadın hasta, acil servise bu sabah ani olarak başlayan ve tüm karına yayılan ağrı şikayeti ile başvurdu. 
Ağrısına bulantı ve kusmada eşlik ediyordu. Acil serviste yapılan fizik muayenesinde genel durumu orta şuuru açık, kan 
basıncı:100/70mmHg, nabız:105/dk, vücut ısısı:37 C°, solunum sayısı:16/dk idi. Karın tüm kadranlarda yaygın hassasiyet, 
defans ve rebound mevcuttu. Diğer sistem muayenelerinde özellik yoktu. Hastaya yapılan parasentez hemorajik idi (Resim 1) 
Batın USG’de; dalak boyutları ileri derecede artmış ve pelvise uzanım göstermekte, batın içinde 5 cm lik yoğun içerikli sıvı 
görülmekte idi. Batın BT’de; dalak normalden büyük, malrotasyonda ve hipdens olup, kontrastlanmıyordu. Batında yaygın sıvı 
saptandı. Çölyak trunkusun sol lateral komşuluğunda splenik ven ve arteri içine alan girdap bulgusu mevcuttu (Resim2). 
Laboratuvarında beyaz küresi:13.2 K/Ul (4-11), hemoglobin:10,2gr/dl (11-8), trombosit:160K/uL (150-450), sodyum 125mmol/l 
(136-145) idi. Hastaya dalak torsiyon nedeniyle Genel Cerrahi tarafından splenektomi uygulandı (Resim 3). Hasta şifa ile 
taburcu edildi.  
Sonuç: Acil serviste akut karın nedenleri arasında nadir görülen gezici dalak torsiyonu hatırlanmalı ve acil servise akut batın 
tablosu ile başvuran hastalarda, radyolojik tetkiklerinde dalağın normal yerinde görülmemesi ve batın alt kadranlarda izlenmesi 
durumunda gezici dalak torsiyonu akılda tutulmalıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: Dalak torsiyonu, acil servis, akut karın 
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P 031 GENÇ BAYAN HASTADA ST ELEVASYONLU MİYOKARD ENFARKTÜSÜ: OLGU SUNUMU 
  
Hayriye Gönüllü1, Sevdegül Karadaş1, Hatice Kara1, Fatih Öztürk2 
 

1Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Acil Tıp AD, Van, Türkiye 
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji AD, Van, Türkiye 
  
Giriş: Miyokard enfarktüsünün ve semptomatik koroner arter hastalığının genç erişkinlerdeki insidansının oldukça düşük olduğu 
bildirilmektedir. Literatürde tüm koroner arter hastalığı vakalarının sadece %3’ünün 40 yaş altındaki kişiler olduğu rapor 
edilmektedir. Genç ve asemptomatik hastaların genellikle koroner arter hastalığını ortaya koyacak tetkikleri yaptırmamaları 
nedeniyle hastalığın gerçek prevelansının ortaya konulmadığı tahmin edilmektedir. Framingham Kalp Çalışması’nda 10 yıllık 
izlem boyunca miyokard enfarktüsü insidansı 30-34 yaş arası erkeklerde binde 12.9, 35-44 yaş arası kadınlarda ise binde 5.2 
olarak bulunmuştur. Yani genç MI’lü hastaların çoğunun erkek ve bunlar çok sayıda koroner arter hastalığı risk faktörüne sahip 
olduğu görülmektedir. Biz burada 20 yaşında, bilinen risk faktörü olmayan miyokard enfarktüslü kadın olguyu sunduk. 
Olgu: Yirmi yaşında bayan hasta göğüs ağrısı nedeni ile evde bulunan ve kalp hastalarının tedavisinde kullanıldığını bildiği 
digoksin adlı ilaçtan 2 adet içtikten sonra şikayetinin geçmemesi üzerine acil servise başvurdu. Başvurusunda genel durumu iyi, 
şuuru açık oryante koopere idi. Tansiyon arteriyel:110/70, nabız:80/dk, solunum:16/dk, oksijen saturasyonu:%97 idi. Göğüs 
ağrısı geçmişti. Öyküsü sorgulandığında göğüste istirahatte başlayan başlayan ve boğaza doğru yayılan, yaklaşık 10-15 dk 
süren yanma tarzında ağrısının olduğu öğrenildi. Özgeçmiş ve soygeçmişinde özellik yoktu. Hasta kronik ilaç, alkol, sigara 
kullanmıyordu. Başvurusunun 5. dk’sında elde edilen elektrokardiyografi (EKG)’sinde D2,D3,avF de ST segment elevasyonu 
mevcuttu (Resim 1). Ekokardiyografisinde bazal septum ve inferior hafif anevrizmatik olması dışında özellik yoktu. Laboratuar 
parametrelerinde troponin I değeri sırasıyla 0,36 µg/L, 3 µg/L (<0,01 µg/L) idi. Hastaya acil serviste 300 mg asetilsalisilik asit po 
verildi. İntravenöz olarak 5000 ü heparin yapıldı. Koroner angiografi için koroner yoğun bakım ünitesine yatırıldı. Hastaya anti-
iskemik tedavi başlandı. Hasta ve yakınlarının koroner angiografiyi kabul etmemesi nedeni ile 4. gününde medikal tedavi 
düzenlenerek taburcu edildi.  
Sonuç: Acil servise başvurmuş olan ve risk faktörleri olmayan göğüs ağrılı genç hastalarda tetkik aralığı kısıtlanmamalı mutlaka 
EKG elde edilmelidir. Bu grup hastalarda EKG normal olsa bile kardiyak enzim sonucu görülmelidir. 
  
Anahtar Kelimeler: Miyokard infarktüsü, acil servis, göğüs ağrısı 
 
 
P 032 KÜNT TRAVMA SONRASI LARİNGOTRAKEAL YARALANMA 
  
Sevdegül Karadaş1, Hayriye Gönüllü1, Hatice Kara1, Mahfuz Turan2 
 

1Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Acil Tıp AD, Van  
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, KBB AD, Van 
  
Giriş: Trakeal yaralanma nadir olarak görülmekle birlikte, mortal seyredebilir. İzole yaralanmalar asemptomatik olabilmekte ve 
tanıdan şüphe duymak gerekmektedir. Hastalarda eşlik eden damar, sinir, vertebra, göğüs kafesi, akciğer, özafagus ve solunum 
yolları yaralanmaları tanı ve tedavi sürecini etkilemektedir. Bu durumda hastalığın tanı ve tedavisi güçleşebilir ve yüksek 
mortalite ve morbidite ile seyredebilir. Bu yazıda, künt travma sonrasında muayenesi normal olan, boyun ön tarafında ağrı 
nedeniyle çekilen bilgisayarlı tomografisinde laringotrakeal yaralanma saptanan olgu sunuldu. 
Olgu: Yirmi dört yaşında erkek hasta boyun ön kısmına futbol topu çarpması sonrası ağrı nedeniyle başvurdu. Başvuru 
sırasında yapılan muayenesinde genel durumu iyi, şuuru açık oryante koopere idi. Tansiyon arteriyel:120/80 mmHg, 
nabız:80/dk, oksijen saturasyonu:97, ateş:36°, solunum sayısı:12/dk idi. Baş boyun muayenesinde krepitasyon ve cilt altı 
amfizem yoktu. Boyun ön kısımda palpasyonla hassasiyet mevcuttu. Diğer sistem muayeneleri olağandı. Hastanın çekilen iki 
yönlü servikal grafisi normal olarak değerlendirildi (Resim 1A). Analjezik tedavi uygulanan hasta gözleme alındı. Takipleri 
sırasında hasta mobil genel durumu iyi, vital bulguları stabl idi. Ancak boyun ağrısı devam eden hastanın krepitasyonu saptandı. 
Bu nedenle boyun ve toraks tomografisi çekildi. Laringotrakeal rüptür saptanan hasta hastaneye yatırılarak konservatif olarak 
izleme alındı (Resim 1B). 
Sonuç: Olası bir laringotrakeal travmanın atlanması mortal seyredebileceği gibi, kontrolsüzce yapılacak olan bir endotrakeal 
entübasyon basit bir yaralanmayı daha kompleks hale getirebilmektedir. Larengotrakeal yaralanmanın tanısı güç olmakla 
beraber esas problem nadir görülmesi nedeniyle tanıdan şüphe duyulmamasıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: Künt travma, trakea rüptürü, acil servis 
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P 033 UZUN QT SENDROMU: OLGU SUNUMU 
  
Hayriye Gönüllü1, Sevdegül Karadaş1, Hatice Kara1, Mehmet Coşkun Aykaç1, Fatih Öztürk2 
 

1Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Acil Tıp AD, Van  
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji AD, Van 
  
Giriş: Ani kardiyak ölümlere, disritmilere ve senkopa neden olabilen uzun QT sendromu idiyopatik, iyatrojenik veya konjenital 
sebeplerle ortaya çıkabilen kardiyak repolarizasyon bozukluğudur. Uzun QT sendromuna sahip kişiler ventriküler aritmiler için 
risk altındadırlar. Biz burada bayılayazma, bilinç değişikliği, anlamsız konuşma şikayetleri ile acil servise başvuran ve uzun QT 
sendromu saptanan olguyu sunduk.  
Olgu: 22 yaşında bayan hasta 112 acil sağlık hizmetleri tarafından anlamsız konuşma, huzursuzluk şikayetleri ile acil servise 
getirildi. İlk değerlendirilmesinde hasta ileri derecede ajite, huzursuz, anlamsız konuşmakta idi. Oryantasyon, kooperasyon 
kurulamıyordu. Hasta sadece eşini gördüğünde sakinleşiyor, herhangi bir tıbbi girişime ve işleme müsaade etmiyordu. Vital 
bulguları değerlendirildiğinde TA:110/60, nabız:120, sat:95, solunum sayısı:20 idi. Olgunu damar yolu güçlükle açıldı, laboratuar 
tetkikleri için kan alındı, % 0.9 izotonik takıldı. Fizik muayenesini güçlükle yapıldı. Genel durumu orta, şuuru açık, ajite, zaman 
zaman uykuya meyilli idi. Hasta 2.5 aylık ikiz gebeliğe sahipti. Gravidesi 3, paritesi 1, abortus 1, yaşayan 1 idi. Sigara, alkol ve 
herhangi bir ilaç kullanmıyordu. Özgeçmişi sorgulandığında olgunun daha önceki gebeliğinde özkıyım amacıyla toksik olmayan 
ilaç alım öyküsü olduğu, önceki gebeliklerinde bu şekilde huzursuz, saldırgan davranışlar sergilediğini biraz dinlendikten sonra 
düzeldiği öğrenildi. Olgunun eski hastane kayıtlarından psikiyatri polikliniğine başvuruları olduğu ancak kesin psikiyatrik tanı 
konulamadığı anlaşıldı. Hasta konversif bozukluk, psikoz ön tanıları ile acil serviste gözleme alındı. Gözleminin yaklaşık 1. 
saatinde hastanın bilinç düzeyi kötüleşti, solunumu yüzeyelleşti. Monitörde ventriküler taşikardi saptandı. Hastanın nabızı 
mevcut olması nedeni ile 100 joule ile senkronize kardiyoversiyon uygulandı. Sinüs ritmi sağlandı. Çekilen 
elektrokardiyografisinde SR, 70/dk idi. Düzeltilmiş OT mesafesi 470 msn olarak hesaplandı. Monitörde hastanın disritmiye girip 
çıktığı görüldü. Hasta kardiyoloji kliniği ile konsülte edilerek yatırıldı ve b bloker tedavi başlandı. İntrakoroner defibrilatör tedavisi 
hasta yakınlarınca kabul etmedi.  
Sonuç: Acil servislere psişik semptomlar ile başvuran hastalarda altta yatan ciddi hastalıkların olabileceği akılda tutulmalıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: Uzun QT sendromu, ventriküler taşikardi, senkop, acil servis 
 
P 034 BİR OLGU SUNUMU: “AİLE İÇİ ŞİDDET SONRASI PELVİS FRAKTÜRÜ” 
  
Vahide Aslıhan Durak1, Abdurrahman Özden Cerit1, İsmail Keskin1, Gökhan Akdur1, Ramazan Ebru1, Yavuz Aydın1, 
Nezahat Kahriman2, Özlem Köksal2, Pınar Sert3, Dilek Mert4 
 

1Kırklareli Devlet Hastanesi, Acil Servisi, Kırklareli 
2Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Bursa 
3Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İstanbul 
4Sinop Devlet Hastanesi, Acil Servisi, Sinop 
  
Giriş: Pelvik yaralanmalar, mortalite ve morbiditesi yüksek olan yaralanmalardır. Erken dönemde; ürogenital, gastrointestinal 
yaralanmalar, kanama ve sinir hasarları eşlik ederken; geç dönemde ağrı, malunion, ekstremitelerde eşitsizlik ve nörolojik 
sekeller eşlik edebilmektedir. Ülkemizde aile içi şiddetin artışı ile acil servis (AS) başvuruları giderek artmaktadır ve bunun 
sonucu ortaya çıkan pelvis fraktürleri ise nadiren görülmektedir. 
Olgu: 27 yaşında bayan hasta AS ’e eşi tarafından darp edilme şikayeti ile başvurdu. Hastanın gelişinde bilinci açık koopere, 
oryante ve vital bulguları stabildi. Yapılan fizik muayenede hastanın solda 6.-7. kotlarının lateral bölgesinde yaklaşık 3 cm lik 
delici kesici alet yaralanma izi mevcut olup, sol topukta hasassiyeti ve sol kalçada hareket kısıtlılığı saptandı. Çekilen pelvis 
grafisinde sol iliak kanatta, ilium ve pubik kolda olmak üzere multipl fraktürler saptandı. Tile sınıflamasına göre A2 olarak kabul 
edildi. Hastanın çekilen topuk grafisinde ise kalkaneusta fraktür saptandı. AS’ de yapılan FAST değerlendirilmesinde ise; batın 
içi organlarda kanama-rüptür ve batında serbest sıvı görülmedi. Hastanın AS’ de bulunduğu sürede hemogram takibi yapıldı ve 
düşme saptanmadı. İleri değerlendirme ve tedavisi için Üniversite Hastanesine sevki gerçekleştirilen hasta operasyona alınarak, 
internal fiksasyon yöntemi ile pelvik stabilizasyon sağlandı. Postoperatif dönemde takiplerinde komplikasyon görülmeyen hasta 
5. gününde taburcu edildi. 
Tartışma ve Sonuç: Pelvik halka kırıkları düşük enerjili travmalar ve trafik kazaları gibi yüksek enerjili travmalar sonucu 
meydana gelmektedirler. Oluş mekanizmasına göre; anteroposterior kompresyon, lateral kompresyon ve vertikal makaslama 
olarak ayrılırlar. Mortalite ise; organ yaralanması, kafa travması varlığı, kan kaybı miktarı, hipotansiyon, ileri yaş ve açık yara 
varlığı ile ilişkilidir. Aile içi şiddete bağlı AS başvurularında yaralanma mekanizmasının düşük enerjili olmasına rağmen pelvis 
kırıklarının da görülebileceği her zaman akılda tutulmalıdır. Hastalar ayrıntılı bir fizik muayeneden geçirilmeli ve batın içi 
yaralanma açısından değerlendirilmelidir. 
  
Anahtar Kelimeler: Acil servis, aile içi şiddet, pelvis fraktürü 
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P 035 GÜNEŞE BAĞLI YATIŞ GEREKTİREN 2. DERECE DERİN YANIK - OLGU SUNUMU 
  
Sevcan Genç, Hanife Bilgili, Onur Tokoçin, İbrahim İkizceli 
 
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, İstanbul 
  
Yanık; termal, soğuk maruziyeti, kimyasal ajanlar, elektrik, inhalasyon, radyasyon ve travma ilişkili olan epitel dokunun 
bütünlüğünün farklı derecede bozulması neticesinde oluşan bir durumdur. Yanıklar 1.derece (sadece epidermis), 2.derece 
yüzeyel-derin (epidermis+dermis), 3.derece (tam kat) ve 4.derece (kas+kemik+vb..) yanık olmak üzere sınıflandırılmıştır. 
1.derece yanıklar kendiliğinden iyileşirken, 2.derece yanıklar nedbe bırakarak iyileşir. 3. ve 4.derece yanıklar cerrahi müdahale 
gerektirir. Termal nedenlerle oluşan 1.derece ve 2.derece yüzeyel yanıklar ayakta tedavi edilebilirken, %10’dan fazla 2° derin 
yanık; 3. ve 4.derece yanıklar; yüz, el, ayak, genital bölge, perine ve büyük eklemleri ilgilendiren yanıklar ile sirküler yanıklar 
yatarak tedavi gerektirir. Güneş yanıkları genellikle 3-6 günde iyilşen birinci derece yanık meydana getirir.  
Olgu: 29 yaşında erkek hasta, 112 ambulansı ile güneş yanığı tanısı ile acil servise getirildi. Hikayesinde 4 gün önce yaklaşık 4 
saat süreyle güneş ışığına maruz kaldığı, bu esnada güneşten korunmak ya da bronzlaşmak amacıyla herhangi bir ürün 
kullanmadığı öğrenildi. Geliş TA:98/56 mmHg, Nb:108/dk, cilt ve oral mukoza kuru, deri elastikiyeti azalmış olarak 
değerlendirildi. Fizik muayenesinde gövde ön yüzde, her iki uyluk ön yüzde ve her iki bacak ön yüzde %20’sini 2.derece derin 
yanığın oluşturduğu yaklaşık %25 yanık saptandı. Monitörize edilen hastaya Parkland formülü hesaplanarak IV hidrasyon 
başlandı, ıslak yanık pansumanı yapıldı ve Plastik Cerrahi Kliniği ile konsülte edilerek tedavi ve takip amacıyla yanık ünitesine 
yatışı yapıldı.  
Tartışma: Güneşin termal enerjisi sonucu oluşan yanıklar genellikle 1.derece seyreder ve tedavi gerektirmeden 3-6 günde 
iyileşir. Ancak yine de güneşe bağlı diğer yanıklar unutulmamalı ve yanık derecesi ve yüzdesi ayrıntılı olarak 
değerlendirilmelidir. Bizim vakamızda da güneşin termal enerjisi kaynaklı yanıkların genellikle 1.derece yanık oluşturduğu 
bilinmesine rağmen yapılan ayrıntılı muayene sonucunda hastada %20 2.derece derin yanık saptanmış ve yatarak tedavisi 
yapılmıştır. 
  
Anahtar Kelimeler: Güneş, yanık, ikinci derece, yatış 
 
 
P 036 ARE HEIMLICH MANEUVER VIDEOS ACCURATE AND RELIABLE ON YOUTUBE? 
  
Ethem Acar1, Ömer Doğan Alatas1, Ahmet Demir2, Ulviye Kırlı3, Cem Yalın Kılınç4, Ismail Kırlı5, Halil Beydilli1,  
Birdal Yildırım1 
 

1Mugla Sitki Kocman University, Department of Emergency Medicine, Mugla 
2Sultanbeyli State Hospital, Emergency Service, Istanbul 
3Mugla Sitki Kocman University, Department of Pediatry, Mugla 
4Mugla Sitki Kocman University, Department of Ortopedy, Mugla 
5Mugla Sitki Kocman University Medical Faculty, Department of Internal Medicine, Mugla 
  
Introductıon: First aid for an airway obstruction is a life-saving maneuver that can be implemented by anyone. In this study, we 
determined the accuracy of Heimlich maneuver videos posted on the Internet. 
Materıals And Methods: Heimlich maneuver videos uploaded to YouTube were evaluated. We recorded by whom the video 
was uploaded, upload time, the number of viewers, and to whom it was applied. Scores from 0 to 7 were used to evaluate video 
suitability. Data were analyzed using the SPSS 20.0 for Windows software. A p-value < 0.05 was considered to indicate 
significance. 
Results: A total of 640 videos were evaluated; 466 (72.8%) videos were excluded because their content was for primarily 
entertainment purposes. In total, 174 videos met the inclusion criteria and were subjected to analysis. Of the 174 videos 
analyzed, 54(31%) were uploaded anonymously, the mean number of viewers was 26,814 ± 4,860, and the median video 
duration was 4.19 min (range, 0.06–114 min). The mean video score was 2.7 ± 1.6. Using this value as a cut-off, a significant 
relationship between reliability and uploading institution was detected (p <= 0.05), but not between the number of views and 
reliability (p = 0.428). 
Conclusıon: Our results suggest that Heimlich maneuver videos uploaded to YouTube were not particularly educational 
because only 13% of the videos received an above-average score. 
  
Keywords: Airway obstruction, first aid, YouTube video 
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P 037 A CASE REPORT: THORAX TRAUMA WITH AIR GUN SHOT 
  
Fatih Caliskan1, Ahmet Baydin1, Mustafa Uras1, Burak Tander2, Sertac Hancioglu2 
 

1Ondokuz Mayıs University, Emergency Department, Samsun 
2Ondokuz Mayıs University, Department of Pediatric Surgery, Samsun 
  
Air gun and rifles have a lethal potency, although air gun and rifles may seem harmless in first sight. Air gun and related 
penetrating injuries are growing problem in pediatric age. Air gun is an easily accessible toy by children and it causes increased 
mortality and morbidity1. We presented a pediatric case with penetrating thorax trauma after accidental air gun shot. 
A ten years old, boy was brought to our emergency department via ambulance after air gun shot from another state hospital.In 
his physical examination, he was conscious, oriented and cooperative. His vital signs were stable without oxygen saturation in 
room air % 84. There was subcutaneous emphysema around the entry point of gun shot in left hemithorax. The entry point was 
a tiny spot, clean, with a reddish margin with no bleeding.The breath sounds decreased inthe left hemithorax. He was 
consultated immediately to a pediatric surgery for inserting chest tube due to diagnosis of pneumothorax.In the tenth day of 
admission, he was discharged with full recovery. 
Although air gun and rifles may seem harmless in first sight, they can cause life-threatening conditions as in our case1.The 
treatment is not different from gunpowder weapons. Due to easily access to air guns and rifles compared to gunpowder 
weapons, it is important to give education about potential hazards and raise of awareness about air gun related condititons. 
Children should not be allowed to play with air gun and rifle. 
  
Keywords: Air gun, trauma, pneumothorax, emergency department 
 
 
P 038 KRİPTOJENİK ORGANİZE PNÖMONİ: OLGU SUNUMU 
  
Feride Sinem Akgün1, Fatih Öner Kaya2, Rahmi Çubuk3, Neslihan Yücel4 
 

1Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, İstanbul 
2Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İstanbul 
3Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul 
4İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Malatya 
  
Giriş: Kriptojenik organize pnömoni (KOP), akciğer hastalıkları içinde ender görülen fakat oldukça karakteristik bir tablodur. Altta 
yatan hiçbir neden bulunamadığında “idyopatik/kriptojenik” organize pnömoni adını alır. Yaş aralığı 20 ile 80 arası olsa da 
genelde 50-60 yaşlarında ve kadın erkekte benzer oranda görülmektedir. En sık yakınmalar uzun süren ve birçok 
antibiyoterapiye rağmen düzelmeyen kuru öksürük, eforla belirginleşen nefes darlığı ve kilo kaybıdır. Bu olgumuzda Acil 
servislere uzun süreli gribal enfeksiyon şikayetleriyle başvuran sayısının gittikçe arttığı günümüzde bu hastalığı ve doğru 
yönlendirmenin başarılı sonuçlar elde edileceğini hatırlatmayı amaçladık. 
Olgu: 76 yaşında bayan hasta, yakınları tarafından kuru öksürük, halsizlik, genel durum bozukluğu şikayeti ile hastanemiz acil 
servisine getirildi. Alınan anamnezde yaklaşık 2 aydır öksürük ve ateş şikayeti nedeniyle sağlık kuruluşlarına gittikleri, önerilen 
ilaçları kullandıkları fakat şikayetlerin tam olarak geçmediği aksine tekrarladığı, son 5 gündür tekrar antibiyotik kullandığı 
öğrenildi. Hastanın GD orta, şuuru açık. TA:100/60 mm-Hg, A:37,3°C, S:20/dk, N: 90/dk, O2 saturasyonu %92 idi. Ağız 
mukozası kuru, her iki hemitoraksta yer yer ral dışında diğer sistem muayeneleri doğaldı. Labaratuvar ve radyolojik tetkikleri 
yapıldı. Semptomatik tedavisi başlandı. WBC: 9120 /mm3, ESR:24 mm-h; Çekilen Toraks BT’de her iki Ac’de dağınık yerleşimli, 
içerisinde hava bronkogramları izlenen subplevral ve parabronşial dağılımlı yamasal konsodilasyonlar izlendi. Ayırıcı tanıda 
enfeksiyon (KOP) ve düşük ihtimalle kaviter metastatik malignite düşünüldü. Dahiliye servisine yatırıldı ve öncelikle sistemik 
glukokortikoid tedavisi (1 mg/kg/gün prednizolona eşdeğer dozda deflazokort) başlandı. Tedavinin birinci ayında kontrole gelen 
hastanın semptomları kaybolmuştu ve radyolojik görüntülemede düzelmeler saptandı. İlaç dozu azaltılarak tedaviye devam 
edilmektedir.  
Sonuç: KOP, İdyopatik interstisyel pnömonilerin nadir rastlanan bir alt grubu olmasına rağmen, birçok hekimin antibiyoterapiye 
yanıt vermeyen ve gezici-geçici infiltratlarla başvuran olgularda ayırıcı tanıda değerlendirdiği klinik-patolojik bir durum haline 
gelmiştir. Klinik ve radyolojik bulguları tipik olabilir fakat çok farklı tablolar için ayırıcı tanı listesinde yer almalıdır. Tedavisi ve 
takibi spesifik bir hastalıktır. İyi bir öykü ve sistemik muayene önemlidir. 
  
Anahtar Kelimeler: Acil servis, kriptojenik organize pnömoni, tanı 
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P 039 GEBELİKTE YILAN SOKMASI 
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Giriş: Yılan zehiri bircok toksik protein ve enzimin bir araya gelmesinden oluşan karmaşık bir yapıya sahiptir. Zehirin 
kardiyotoksik, norotoksik, miyotoksik, nefrotoksik ve hematoksik özellikleri vardır. Toksinin şiddetine göre hastada lokal ve 
sistemik belirtiler gözlenir. Isırılan bölgede ağrı, ısı artışı, hemorajik ödem, ekimoz, lenfanjit ve doku nekrozu gibi lokal bulguların 
yanında, ateş, bulantı, kusma, dolaşım kollapsı, sarılık, delirium, konvülziyon ve koma gibi sistemik komplikasyonlar ortaya 
çıkabilir. Bu sunumunda acil servise getirilen zehirli yılan sokmasına maruz kalan 28 haftalık gebe hastayı sunmayı amaçladık. 
Olgu: 30 yaşında 28 haftalık gebe hasta bahçede çalışırken sağ ayak bileğinden yılan sokması sonucunda acil servisimize 
başvurdu. Baş dönmesi, bulantı, kusma şikayetleri mevcut olan hastanın muayenesinde genel durumu orta, bilinci açık ve vital 
bulguları stabildi.. Sağ ayak bileği iç kısmında ısırık yeri görüldü. Sağ dize kadar ödem, hassasiyet ve şişkinlik vardı.(Resim 1) 
Ekimotik alanlar mevcuttu. Periferik nabazanlar zayıf olmakla birlikte alınıyordu. 
Bulgular: Hemogramında trombosit 127000/mm3 olup düşük olarak değerlendirildi. Diğer kan tetkikleri normaldi. EKG bulgusu 
yoktu. (Resim 2) Yapılan Doppler incelemede arteryel akım normal olup yaygın ciltaltı ödemi mevcuttu. Hastaya ortopedi 
kosültasyonu sonrası genel yoğun bakıma yatış verildi. Takiplerinde ertesi gün trombosit düzeyi 78000 /mm3 düzeyine düştü. 
Sonrasında yılan antivenom ve semptomatik tedavisi devam eden hastanın 3. Günde trombosit değeri normal seviyeye döndü. 
Ayak bileği ve bacaktaki ödem geriledi. Kompartman sendromu gelişmedi. Hastanın takibinin 7. gününde doğum sancıları 
başlaması üzerine sezeryana alındı. 1500 gr ağırlığında kız bebek dünyaya getiren hasta doğum sonrası 9. günde önerilerle 
kadın doğum servisinden taburcu edildi. 
Sonuç: Zehirli yılan sokmaları Güneydoğu Anadolu bölgesinde görülebilen ciddi bir durum olup önemli mortalite ve 
morbiditelere neden olur. Yılan antivenomu tedavinin önemli bir parçasıdır. Gebe hastalarda doğum eyleminin erken 
başlamasına veya düşüklere neden olabileceğinden takiplerinde daha dikkatli olunmalıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: Yılan zehirlenmesi, hamilelik, acil servis 
 
 
P 040 A RARE LUMBAR SPINAL CORD INJURY 
  
İbrahim Toker, Özge Duman Atilla, Turgay Yılmaz Kılıç, Murat Yeşilaras, Zeynep Temizyürek, Osman Taş, Serkan Hacar 
 
Tepecik Training and Research Hospital, Department of Emergency Medicine,  Izmir, Turkey 
  
Introduction: Penetrating injuries to the vertebral column and the spinal cord are rare. Spinal cord injury due to glass breakage 
is even rarer than expected. 
Case Presentation: In this study, a case of spinal cord injury was reported in a female patient with stabbed glass in to her back. 
After emergency surgical intervention, the sensory deficit and the muscle strength has completely improved, and patient was 
discharged after 6 days. 
Conclusions: In penetrating trauma to the lumbar region, if spinal cord injury is considered then immediate medical 
assessment and neurosurgical consultation are required in emergency medicine. 
  
Keywords: Lumbar vertebrae/injuries, wounds, penetrating/diagnosis 
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P 041 ACİL SERVİSE BAŞVURUNUN NADİR SEBEBİ: SEZERYAN SONRASI İNSİZYONEL ENDOMETRİOSİZ 
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Endometriozis reprodüktif çağdaki kadınlarda %8-15 oranında gözlenen benign bir patolojidir. Endometriozis sıklıkla over, 
uterosakral ligament, fallop tüpleri, douglas poşu ve pelvik peritonda görülür. Daha az sıklıkla gastrointestinal trakt, vajina, 
rektovajinal septum, round ligamenti ve inguinal herni kesesinde gözlenmektedir. Nadiren ekstraabdominal organlarda yerleştiği 
de görülmektedir Sütür reaksiyonuna bağlı granülom, apse, herni, benign veya malign yumuşak dokusu tümörleri ile ayırıcı tanı 
alır. 2011-2014 yılları arasında cerrahi tedavi uygulanan endometriozis olguları sunulmuştur. İlk hasta 31 yaşında sezeryan 
sonrası 4. yılda başvurmuştu, menstruasyon ile ilişkili ağrı tarifliyordu, usg’de 11x9 mm kile tespit edildi. İkinci hasta 26 yaşında 
sezeryan sonrası 3. yılda başvurmuştu, menstruasyon ile ilişkili ağrı tarifliyordu, usg’de 15x23 mm kile tespit edildi. Üçüncü 
hasta 32 yaşında sezeryan sonrası 25. ayda başvurmuştu, menstruasyon ile ilişkili ağrı tarifliyordu, usg’de 20x20 mm kile tespit 
edildi. Son hasta 22 yaşında sezeryan sonrası 14. ayda başvurmuştu, menstruasyon ile ilişkili ağrı tarifliyordu, usg’de 30x14 mm 
kile tespit edildi. Ameliyat sonrası patolojik incelemede endometriozis tansısı alan 4 hastanın yaş ortalaması 27,7 (22-32), 
sezeryan sonrası şikayeti nedeni ile cerrahiye kadar geçen süre ortalama 37 ay(14-48) bulundu. Operasyon sonrası ortalama 
takip süresi 23 ay (15-28). Hormonoterapi, oral kontraseptif kullanım öyküsü bulunmuyordu. Sezeryan operasyonları sonrası 
erken dönem komplikasyon tespit edilmedi. Pelvis dışı endometriozis tüm endometriozis vakalarının % 8,9’unu oluşturur. Batın 
duvarında gelişen endometriozis tüm pelvis dışı endometriozisin % 4’dür. Cerrahi esnasında ekilme, retrograd menstruasyon, 
venöz veya lenfatik metastaz ile oluştuğu düşünülmektedir. Mensutruasyonla şiddetlenen ağrı, kitle ile başvururlar.  
Ultrason ve tomografi tanıya yardımcı görüntüleme yöntemleridir.İğne aspirasyon biopsisi tanıda yardımcı olabilir. Rekürrensin 
önlenmesi için total eksizyon gereklidir.  
Sonuç: Obsetrik ve jinekolojik cerrahi sonrası batın ön duvarda tespit edilen ağrılı ağrısız kitlelerde endometriozis 
düşünülmelidir. Acil Servise başvuruda yapılan yüzeyel ultrasonografi ile tespit edilebilen kitlede endometriosiz akılda 
tutulmalıdır. Obsetrik ve jinekolojik cerrahi esnasında ekilmeye dikkat edilmelidir. Geniş eksizyon ile kitlenin total eksizyonu 
nüksleri engellemenin en önemli yoludur. 
  
Anahtar Kelimeler: Ultrasonografi, endometriozis, karın ağrısı 
 
 
P 042 BİLİNÇ BULANIKLIĞI İLE ACİL SERVİSE BAŞVURAN GERİARTRİK HASTALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
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Giriş: Bilinç bulanıklığı, geriartik Acil servis hastaları içerisinde yaygın bir başvuru şikâyetidir. Genç hastalarda bilinç bulanıklığı 
nedenleri sıklıkla hikâye ve muayene ile tanı konulabiliyor iken, geriartrik hastalarda kan testleri, görüntüleme ve hatta acil 
serviste yapılamayan birçok ileri tetkik gerektirebilmektedir. Yine de hospitalize edilen hastalar da bile etiyoloji açısından tanı 
konulamayan hasta grubu %10-15’dir. Bu çalışmanın amacı Acil servise yeni gelişen bilinç bulanıklığı ile başvuran hastalarda 
etiyoloji taramasıdır. 
Method: Çalışma prospektif gözlemsel olarak dört merkezde yürütülmüş olup; 2 üniversite hastanesi, 1 eğitim ve araştırma 
hastanesi ve 1 devlet hastanesinde veriler toplanmıştır. Çalışmaya, 65 yaş üzeri ve yeni gelişen bilinç bulanıklığı (<1 hafta) olan 
hastalar çalışmaya dâhil edilmiştir. 
Sonuç: Kasım 2014 ve Temmuz 2015 tarihleri arasında çalışmaya 382 hasta dâhil edildi. Hastaların medyan yaşı 75 (65 – 100) 
ve bilinç bulanıklığı süresi 4 saat (1 – 168) idi. Daha önce benzer şikâyeti olan hastaların oranı %29.8’di (114 hasta) ve bu 
hastaların %23.6’sının (27 hasta) 1 ay içerisindeki ikinci başvurusuydu. En sık saptanan başvurular arasında; iskemik inme 
(%28.3), pnömoni (%21.7), idrar yolu enfeksiyonu (%7.1), hipo/hiperglisemi (%5) mevcuttu, tanı konulamayan ise %3.4’dü. 
Hastaların %32.4’ü yoğun bakım ünitesine, %30.4’ü servis katlarına yatırıldı. Hastane içi mortalite %20.1’di. İskemik inmede 
mortalite %20.3’dü ve sırasıyla pnömonide %27.7, idrar yolu enfeksiyonunda %3.7 ve tanı konulayan hasta grubunda ise %23.0 
idi.  
Tartışma: Wofford ve ark. yaptığı çalışmada en sık ilk iki tanı enfeksiyon ve serebrovasküler hastalıklardı ve mortalite oranı 
%28.9’du. Yatış oranı ise %70’lere ulaşmaktaydı. Han ve ark. tanı konulamayan hastaların %13 civarında olduğunu ve birden 
fazla etkenin sıklıkla olabileceğini belirtmişlerdir. Çalışmamızda tekrarlayan benzer başvuru oranı ise %29.8’di. Geriartik hasta 
grubu, son dönemde, artan bir Acil servis başvuru eğrisine sahiptir. Bu hasta grubu başvurduğunda ise sıklıkla acil müdahale ve 
kritik bakım tedavisi almaktadır. Bu sebeple, bu hastaların hızlı tanıları hayati önem arz etmektedir ve ayırıcı tanıları iyi 
yapılmalıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: Acil servis, bilinç bulanıklığı, etiyoloji, geriartri 
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Aktinomikoz, abse ve fistül oluşumuna neden olabilen, bol granülasyon dokusu ile karakterize, ilerleyici, kronik, süpüratif bir 
hastalıktır. Aktinomikoz, ağız, kolon ve vajen florasında bulunabilen Actinomyces cinsine ait anaerobik ya da mikroaerofilik 
bakterilerin neden olduğu yavaş ilerleyici ve kronik karakterde bir infeksiyondur. 37 yaşında kadın hasta10 gündür devam eden 
periumblikal müphem karın ağrısının son 2 gündür artması, bulantı kusmanın gelişmesi üzerine acil servise başvurdu. 
Operasyon öyküsü bulunmayan, rahim içi araç kullanmayan hastanın ek hastalığı yoktu. Acil serviste lökositoz dışında bulgu 
olmayan hastanın tomografisinde incebarsakları saran kitle, ileus? olarak raporlandı. Akut batın tablosunda bulunan hastaya acil 
laparatomi yapıldı. Omentumda gato oluşturmuş 2 adet incebarsaklara baskı yapan kitle tespit edildi. Omentektomi yapıldı, 
kitleler total eksize edildi. Postoperatif dönem komplikasyon gelişmedi. 5. gün taburcu edildi. Patolojik incelemede inflamatuar 
psödotümör aktinomiçes granüllerinde pozitif boyanma tespit edildi. Hasta 6 hafta süreli penisilin tedavisi amaçlı enfeksiyon 
hastalıklarında takip ve postoperatif tedavisi planlandı. 36 aylık takibinde nüks gözlemlenmedi. Bu mikroorganizma 
gastrointestinal sistem ve kadn genital florasında bulunur. Aktinomikoz olgularının % 60’ı servikofasial, % 20’si abdominal ve % 
15’i torasik aktinomikoz şeklindedir. Pelvik aktinomikoz ise 1980’li yıllardan itibaren bildirilen ve tüm aktinomikoz olgularının 
%3’ünü oluşturan, klinik ve radyolojik olarak maligniteyi taklit eden daha nadir bir şeklidir. Abdominal duvar yerleşimli 
aktinomikozlar ise çok seyrektir.Abdominal aktnomikozlar en sık olarak terminal ileum, sağ kolon, appendiks ve karaciğer 
yerleşimlidir. Abdominal aktnomikoz herhangi bir akut apandisit, divertikülit, kolon cerrahisi sonucunda ortaya çıkabilir. 
Pelvikaktinomikoz RIA kullanan kadınlarda gözlenir. Aktinomikozda klinik belirtiler ve bulgular hastaya özgü değildir. Akut 
enflamasyonda karında hassasiyet şeklinde hissedilip kronik dönemde karında kitle şeklinde palpe edilebilir. apandisit ve 
malignite ayırıcı tanıdadır. Yüksek ateş, halsizlik, kilo kaybı gibi şikayetler görülebilir. Görüntüleme yöntemleri hastalık tespitinde 
yetersiz olmasına rağmen bilgisayarlı tomografi (BT) yol göstericidir. BT’ de solid veya apse odakları içeren kitle tespit edilir. 
Tedavi, cerrahi eksizyon veya apse drenajına ek olarak uygulanacak antibiyoterapidir. 
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Giriş: Spontan intramural hematom coumadin doz aşımına bağlı ortaya çıkabilen, nadir fakat ciddi komplikasyonlar 
yaratabilecek bir durumdur. Spontan olabileceği gibi basit travmalarla da ortaya çıkabilir (1). Ağrı, konstipasyon, bulantı ve 
kusma hastaların en sık semptomlarıdır. Hastalar barsak obstrüksiyonu veya gastrointestinal kanama bulguları ile başvurabilir 
(2,3). Sıklıkla destek tedaviyle düzelen bu hastalara gereksiz cerrahi müdahaleden kaçınılması için, acil servis hekimlerince hızlı 
ve doğru tanı konması önemlidir.  
Olgu: 66 yaşında erkek hasta acil servisimize 10 gündür olan bulantı kusma sebebiyle acil servisimize başvurdu. Karın ağrısı 
olmayan hastanın 2 gündür gaita çıkışı yoktu. KBY, SVO ve HT tanıları olan hastanın 5 aydır coumadin kullandığı öğrenildi. 
Yapılan fizik muayenede batında defans veya rebound saptanmadı. Rektal tuşede forme melena olduğu görüldü. Hastanın 
laboratuar değerlendirmesinde Hemoglobin; 16.5 mg/dl, INR>6.3, Kreatinin; 3.61mg/dl,Trombosit;317.000 olarak saptandı. 
Semptomatik tedaviye rağmen bulantı kusmasının geçmemesi ve subileus bulguları nedeniyle kontrastsız batın BT istendi. 
BT’de İntestinal jejunal segmentlerde intramural hematom saptandı(Şekil 1-2). Coumadin doş aşımı nedeniyle 1 ünite K vitamini 
IV ve 4 ünite taze donmuş plazma verildi. Kontrol INR’si 1.31 olarak saptandı. IV sıvı tedavisine başlanan ve oral alımı kesilen 
hastaya nazogastrik dekompresyon yapıldı. Genel cerrahi servisine yatırıldı. İzlem boyunca ek kan transfüzyonu ve cerrahi 
tedavi ihtiyacı olmayan hasta 2 gün sonra hastaneden taburcu edildi.  
Sonuç: İntestinal intramural hematom oral antikoagulan kullanımına ya da doz aşımına bağlı ortaya çıkabilen nadir bir klinik 
durumdur. Coumadin kullanım öyküsü ve beraberinde intestinal obstrüksiyon bulguları olan hastaların ayırıcı tanısında 
düşünülmelidir. 
  
Anahtar Kelimeler: Karın ağrısı, coumadin, intestinal hematom 
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P 045 CHEST TUBE INSERTION TECHNIQUES ON YOUTUBE: IS SOCIAL MEDIA A RELIABLE SOURCE OF 
LEARNING MEDICAL SKILLS? 

 
Birdal Yıldırım1, Ozcan Basaran2, Omer D. Alatas1, Emine Neşe Yeniçeri3, İbrahim Altun2, Ozgur Tanrıverdi4, Volkan 
Doğan2, Ethem Acar1, Murat Biteker2 
 

1Mugla Sitki Kocman University Faculty of Medicine, Department of Emergency Medicine, Mugla 
2Mugla Sitki Kocman University Faculty of Medicine, Department of Cardiology, Mugla 
3Mugla Sitki Kocman University Faculty of Medicine, Department of Family Medicine, Mugla 
4Mugla Sitki Kocman University Faculty of Medicine, Department of Medical Oncology, Mugla 
  
Background: Chest tube insertion, might save lives in emergency situations. Although it is considered a simple procedure, 
complications may occur, especially if the health professional performing the procedure is not well educated. Video clips might 
be useful in terms of medical education, and YouTube is an easily accesible source of videos; however, it may contain incorrect 
information. We sought to investigate the usefulness of YouTube videos regarding chest tube insertion techniques. 
Methods: YouTube was searched for “chest tube insertion” on 13 June 2015. The non-medical, unrelated, and non-English 
language videos were excluded. The remaining videos were assessed according to upload source, consistency with the current 
guidelines, upload date, view count, duration, and subject.Videos were evaluated by whether they contained preliminary 
information (indication, contraindication, complications, removing the tube) about the procedure and practice-related visual 
information (equipment, landmarks, analgesia, incision, suture, pleural drainage system).  
Results: A total number of 562 videos were searched and 37 videos were rated according to the inclusion criteria. The median 
total, practice-related visual information and preliminary information scores of the videos were 5 (interquartile range 3-7.5), 4 
(interquartile range 3-6), and 0 (interquartile range 0-2), respectively (p<0.001). The total scores of the videos were not 
correlated with the number of views per video or year of upload (r=0.068, p=0.688, r=-0.025, and p=0.885, respectively). 
Conclusions: Although YouTube contains some informative videos, it is hard to know which video is useful. Generally, the 
videos were missing information and peer review of the videos is essential for better learning outcomes. 
  
Keywords: Chest tube insertion, youtube, medical education, online learning 
 
 
P 046 IS THERE A POTENTIAL ROLE FORECHOCARDIOGRAPHY IN ADULT PATIENTS WITH COMMUNITY 

ACQUIRED PNEUMONIA? A PILOT STUDY 
  
Birdal Yıldırım1, Funda Sungur Biteker2, Özcan Başaran3, Ömer D. Alataş1, Ethem Acar1, Hamdi Sözen2, Volkan Doğan3, 
Halil Beydilli1, Selmin D. Çaylak2 
 

1Mugla Sitki Kocman University Faculty of Medicine, Department of Emergency Medicine, Mugla 
2Mugla Sitki Kocman University Faculty of Medicine, Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Mugla  
3Mugla Sitki Kocman University Faculty of Medicine, Department of Cardiology, Mugla 
  
Background: The role of echocardiography in adultpatients with community-acquired pneumonia (CAP) has not been tested in 
a clinical trial. The aim of the study was to assess the cardiac changes secondary to CAP byechocardiography, and to find out 
the correlation between echocardiographic finding sand theseverity of CAP. 
Methods: 111 unselected consecutive adult patients hospitalized with CAP were enrolled. The control group consisted of 100 
consecutive sex- andage-matchedpatients. The severity of CAP was evaluated with the pneumonia severity index (PSI) and the 
CURB-65 score. Blood samples were taken and echocardiography was performed with in the first 48 h.  
Results: White blood count, N-terminal pro-brain natriuretic peptide (NT-pro BNP) and redblood cell distrubiton width were 
significantly higher in the CAP group compared with the controlgroup. The two groups did not differ in terms of left and right 
ventricle ejection fraction, left atrial diameter, pulmonary artery systolic pressure, left ventricular end-diastolic and end-systolic 
diameter. However, tricuspid annular plane systolic excursion (TAPSE) (21.1±4.3 vs. 22.3±4.1 mm; p= 0.04), aortic distensibility 
(2.5±0.9 vs 3.5±0.9 cm²/dyn/10, p <0.001) and aortic strain (5.8±2 vs 6.5 ±1.9 %, p= 0.009) were significantly reduced in CAP 
group than in controls. The plasma concentration of NT-proBNP correlated with aortic strain, aortic distensibility, TAPSE, PSI 
score, and CURB-65 score. 
Conclusions: TAPSE and elastic properties of aorta may play a role in the diagnosis and clinical assessment of CAP severity, 
which could potentially guide the development of new prognostic models. 
  
Keywords: Echocardiography, community-acquired pneumonia, cardiac serum biomarkers 
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P 047 EVALUATION OF INTRACTABLE DYSPNEA IN PATIENTS WITH ADVANCED CANCER ADMITTED TO 
EMERGENCY DEPARTMENT: IS ANXIETY IN CANCER PATIENTS UNNOTİCED? 

  
Birdal Yıldırım1, Ozgur Tanrıverdi2, Emine Neşe Yeniçeri3, Mehmet Levent4, Omer Doğan Alatas5, Ozgur Doylan5, Ethem 
Acar1, Halil Beydilli1, Ulkü Karagöz5 
 

1Mugla Sitki Kocman University Faculty of Medicine, Department of Emergency Medicine, Mugla 
2Mugla Sitki Kocman University Faculty of Medicine, Department of Medical Oncology, Mugla  
3Mugla Sitki Kocman University Faculty of Medicine, Department of Family Medicine, Mugla  
4Mugla Sitki Kocman University Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, Mugla 
5Mugla Sitki Kocman University Faculty of Medicine, Clinic of Emergency Medicine, Mugla  
  
Introduction: In this study, patients with cancer were evaluated who had admitted to ED at least one time in 3 months before 
their end of lives. We aimed to emphasize causes of dyspnea and review approach and management of dyspnea in patients 
with cancer.  
Material and Methods: Medical reports of 104 patients with cancer between 2012-2015 were investigated.  
Results: A positive correlation was found between admission to ED with dyspnea and having lung cancer. A positive correlation 
was only found between admission to ED and number and size of the lesions; ED admissions were higher in patients who had 
higher number and size of lesions. In univariate analysis, having lung cancer, having lesions >= 4 and size of the biggest lesion 
>= 6 cm were found as significant risk factors for ED admissions in 3 months before end of life. However in multivariate analysis 
done with logistic regretion analysis, it is found that diagnosis of lung cancer is an independent risk factor than the other 
variables  
Conclusion: We found that most of the patients who were admitted to ED with dyspnea at least one time in 3 months before 
end of their lives had lung cancer, were male and had no hypoxemia. With this finding, we had an opinion that anxiety might be 
taken into consideration in treatment of dyspnea in cancer patients with no hypoxemia. 
  
Keywords: Cancer, dyspnea, emergency service 
 
 
P 048 ACİL SERVİSE BAŞVURAN VE KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM BÖLÜMÜ İLE KONSÜLTE EDİLEN 

HASTALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
  
Aslı Yasemen Savaş1, Bülent Çakmak2, Nurşah Başol1 
 

1Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD, Tokat 
2Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD, Tokat 
  
Giriş: Kadınlarda jinekolojik veya obstetrik sebeplerden dolayı yapılan acil servis başvuruları oldukça fazladır. Bu hastalarda acil 
servis hekimlerince ilk değerlendirme yapıldıktan sonra, gerek görülürse kadın hastalıkları ve doğum bölümünden konsültasyon 
istenir. Sunulan çalışmada, acil serviste konsülte edilen hastaların incelenerek, tanıları ile yatış oranları arasındaki ilişkinin 
araştırılması amaçlanmıştır.  
Gereç-Yöntem: Bir üniversitesi hastanesi acil servisine Şubat 2014 ile Ekim 2014 tarihleri arasında başvuran ve kadın 
hastalıkları-doğum bölümüne konsülte edilen 98 obstetrik, 96 jinekolojik olmak üzere toplam 194 hastanın dosya bilgileri geriye 
dönük olarak incelendi. Yaş, şikayet ve tanı oranları yatış verilen ve taburcu edilen hastalar arasında karşılaştırıldı. 
Bulgular: Acil servise başvuran 194 hastanın kadın hastalıkları-doğum bölümü değerlendirmesi sonrası 115 (%59.3) yatış 
verilmiş olup bu oran gebe ve jinekolojik hastalarda sırasıyla %75.5 ve %42.7 olup gebelerde yatış oranı istatistiksel olarak daha 
fazla bulundu (p<0.001). Hem gebe hem de jinekolojik hastalar içinde yatış verilen ve taburcu edilen hastalar arasında yaş 
ortalaması, şikayetlerin ve tanıların dağılımın açısından fark saptanmadı (p>0.05). Gebelik nedeniyle konsülte edilen hastaların 
%22.4'ünde gebelik komplikasyonu ile ilgili bir bulguya ve jinekolojik nedenle konsülte edilen hastaların da %10.4'ünde 
jinekolojik bir patoloji tespit edilmedi (p<0.05).  
Sonuç: Çalışmada, acil servise başvuran gebe hastaların konsültasyon oranının, jinekolojik hastalara göre daha yüksek olduğu 
belirlenmiştir. Yatış oranları arasında bu iki grupta herhangi bir fark gözlenmezken; gebelerde gebelik komplikasyonu saptanma 
oranı, jinekolojik hastalarda jinekolojik bir patoloji saptanma oranına göre daha düşük bulunmuştur. Bu sonuç kadın-doğum 
pratiğinde acil hekimlerinin gebelik nedeniyle başvuran hastalarda daha temkinli yaklaştıklarını düşündürmektedir. 
  
Anahtar Kelimeler: Jinekolojik aciller, obstetrik aciller, konsültasyon, acil servis 
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P 049 ANNE KARNIM AĞRIYOR 
  
Fatih Çömez, Mehmet Şam, Ahmet Kutur, Fatih Büyükcam, Necmiye Temel, Ali Göksu, Şakir Ömür Hıncal,  
İsmail Ödemiş, Pırıl Koçak 
 
Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İstanbul 
  
Giriş:Yineleyen karın ağrısı, çocukluk çağında sık karşılaşılan bir sorundur. Günümüzde kullanılmakta olan tanıma göre “en az 
üç ay süreyle, günlük aktiviteyi etkileyen üç ya da daha fazla karın ağrısı atağı” olarak tanımlanır. Karın ağrısını açıklayacak 
yapısal, enfeksiyöz, inflamatuar ve biyokimyasal neden yoksa fonksiyonel terimi kullanılmaktadır ve abdominal epilepsi de bu tip 
bir ağrıdır. Abdominal migren en az üç paroksismal epizod halinde, son on iki ay içinde iki saatten, bir kaç güne kadar süren 
karın ağrısı, bunu izleyen semptomsuz dönemler (hafta, ay) anamnezi düşündürür. 
Olgu: 12 yaşında kız çocuğu acil servise yaklaşık bir aydır ara ara olan bir saat kader süren, bulantı ve kusmanın eşlik ettiği 
karın ağrısının tekrarlaması üzerine geldi. Fizik muayenesinde batın rahat, defans ve rebaund yok. Anamnezi derinleştirildiğinde 
ara ara senkop atakları ve dalma atakları tarifleyen hastanın nöroloji takibi hiç yapılmamış olması üzerine çekilen EEG’de her iki 
hemisferde epileptiform aktivite izlendi. 
Sonuç: Abdominal epilepsi nadir görülüyor olmasına rağmen karnı ağrıyan çocukta psikosomatik ağrı denilmeden önce iyi bir 
anamnezle akılda tutulması gereken bir tanıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: Abdominal migren, epileptik ağrı, iktal ağrı, karın ağrısı 
 
 
P 050 NASIL DÜŞTÜM HATIRLAMIYORUM 
  
Fatih Çömez, Şakir Ömür Hıncal, İsmail Ödemiş, Fatih Büyükcam, Mehmet Şam, Ahmet Kutur, Pırıl Koçak, Ali Göksu, 
Necmiye Temel 
 
Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İstanbul 
  
Epilepsi beyinde bir grup sinir hücresinin anormal elektriksel deşarjlarına bağlı olarak klinikte gelip geçici motor, duyu, his veya 
şuur bozukluğu olarak ortaya çıkan bir hastalıktır. Buna bağlı olarak dalma, tüm vücutta veya uzuvlarda kasılma, çırpınma, atma 
gibi belirtiler ani olarak ortaya çıkabilir ve çoğu kez kısa sürede kendiliğinden geçer. Bazen peş peşe tekrarlayan ve süreklilik 
kazanan nöbetler hayati tehlikeye neden olur. Epilepsi tanısı alan hastaların %80 kadarında nöbetler epilepsi ilaçları ile kontrol 
altına alınabilmektedir. Bununla birlikte %20 hastada en uygun tedaviye rağmen çocuklar nöbet geçirmeye devam etmektedirler. 
Tedavisiz kalan kısmi nöbet türlerinin bir süre sonra yaygın nöbetlere dönüşmesi olasıdır ve nöbet geçirme anında hastanın 
maruz kalabileceği tehlikeler vardır. Bunlar, merdivenden düşme, kişi sokakta ise trafik kazası, suda boğulma, vb. durumlardır. 
Bu yazımızda epilepsi tedavisi altında olmasına rağmen atak geçiren ve merdivenden düşerek travmaya uğrayan bir hastadan 
bahsedilecektir. 
  
Anahtar Kelimeler: Epilepsi, epileptik atak, düşme 
 
 
P 051 BU ÇOCUKTA ÇARPINTI VAR 
  
Fatih Çömez, İsmail Ödemiş, Şakir Ömür Hıncal, Fatih Büyükcam, Ahmet Kutur, Mehmet Şam, Necmiye Temel,  
Ali Göksu, Pırıl Koçak 
 
Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İstanbul 
  
Giriş: Ebtein anomalisi, triküspid kapağın septal ve posterior kapaklarının birlikte ya da ayrı ayrı, sağ ventrikül apeksi yönünde 
deplase ve değişik miktarlarda deforme olması sonucu ortaya çıkan konjenital bir anomalidir. Anterior kapak annulusta olması 
gereken yerde lokalize olmasına karşın genişlemiştir ve yelken şeklindedir. Konjenital kalp hastalıklarının % 0.5-1’ ini oluşturur. 
Nadiren hastalar ileri yaşlara ulaşabilirler. Ölüm nedenlerinin en başında konjestif kalp yetmezliği, hipoksi ve aritmiler 
gelmektedir. 
Olgu: 2 haftadır kusma şikayeti ile acil servise başvuran 2 yıl bir aylık hastanın fizik muayenesinde yüzde ödem, apekste 2/6 
sitolik üfürüm, 3 cm hepatomegali mevcut. Kalp tepe atımı:180 atım/dk, tele kardiogramında kardiotorasik indexi %72, EKG 
sinde V1-V3'de sağ dal blogu ve ST elevasyonu,sol derivasyonlarda T düzleşmesi görüldü.EKO'sunda:Ebstein 
anomalisi,Triküspid kapak yetmezliği (2-3. Derece), Mitral kapak yetmezliği (1-2. Derece), Patent foramen ovale saptndı. 
Tetkiklerinde CK, CK-MB, troponint,probnp değerlerinde yükseklik görüldü. 
Sonuç: Ateş sinüs taşikardisinin bir nedenidir ancak taşikardinin tipini belirlemek için EKG çekilmeli ve eğer sinüs taşikardisi 
değil ise altta yatan sebep araştırılmalıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: Aritmi, çocuklarda çarpıntı, epstein anomalisi 
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P 052 ATEŞİ VAR 
  
Fatih Çömez, Necmiye Temel, Pırıl Koçak, Fatih Büyükcam, Ahmet Kutur, Mehmet Şam, İsmail Ödemiş, Şakir Ömür 
Hıncal, Ali Göksu, Okyanus Necdet Aykan 
 
Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İstanbul 
  
Giriş: Kawasaki Hastalığı ülkemizde Henoch-Schonlein purpurasından sonra ikinci sıklıkta görülen çocukluk çağı vaskülitidir. En 
az 5 gün süren nedeni açıklanamayan antibiyotiklere ve ateş düşürücülere yanıtsız yüksek ateşle başlar. Ateşi takiben ya da 
ateşle birlikte iki taraflı nonpürülan konjunktival kanlanma görülür. Hasta çocukta, kızamık, kızıl, ürtiker, papül ve benzeri tipte 
değişik döküntüler ortaya çıkabilir. 
Olgu: Acil servise bir haftadır olan yüksek ateş ve kusma nedeniyle getirilen 6 yaşında erkek çocuğunun gelişinde ateşi 38,3 ⁰C, 
halsiz ve huzursuzdu. Muayenesinde kriptik tonsillit, dudakları kızarık ve çatlamış, sağ boyun bölgesinde palpable 
lenfadenomegali, gözlerde sulanma mevcuttu. 
Sonuç: Ateş nedeniyle başvuruların çoğu ilk tedaviden sonra azalmasına rağmen bu şekilde tekrarlayan gelişler ve düşmeyen 
ateş etyolojisi biraz daha detaylı araştırılmalıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: Anemi, ateş, lenfadenomegali 
 
 
P 053 PNÖMOMEDİASTENUM 
  
Fatih Çömez, Ahmet Kutur, Mehmet Şam, Fatih Büyükcam, Okyanus Necdet Aykan, İsmail Ödemiş, Şakir Ömür Hıncal, 
Pırıl Koçak, Necmiye Temel, Ali Göksu 
 
Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İstanbul 
  
Pnömomediastinum solunum sistemi veya sindirim sistemi organlarının perforasyonu sonucunda havanın mediastende lokalize 
olmasıdır. İlk olarak Hamman tarafından 1939 yılında tanımlanmıştır. Spontan, travmatik ve iyatrojenik olabilir. Pnömomediasten 
spontan olarak alveol rüptürünü takiben görülebilir, alveol içi basıncın ani artışı ile alveollerin yırtılması sonucu ortaya çıkar. Künt 
göğüs travması, yabancı cisim ve neoplazmalar, endoskopi esnasında özofagus veya trakeo-bronşial ağacın rüptürü ve 
mekanik ventilasyon pnömomediastene neden olabilir. Çocuklarda çoğu travmatik nedenlerle oluşmaktadır, spontan 
pnömomediastinum çocukluk çağında nadir görülür ve en sık nedeni astım atağıdır. Olgular nadiren semptom verir ve tesadüfen 
saptanır. Klinikte ağrı, en sık görülen semptomdur (%80-90) ve substernal lokalizasyonludur. Disfaji, boğazda takılma hissi, 
disfoni olabilir. Tipik fizik muayene bulgusu ise Hamman belirtisi olarak bilinen, oskültasyon sırasında göğüs ön yüzünde kalp 
tepe atımıyla eşzamanlı çıtırtı sesinin duyulmasıdır. Bu yazıda yarım metre mesafeden suya düşen ve sonrasında göğüs ağrısı 
gelişmesi üzerine acil servise başvuran ve oskültasyonla göğüs çn duvarda çıtırtı sesi duyulan ve pnömomediastenum saptanan 
bir olgudan bahsedilecektir. 
  
Anahtar Kelimeler: Pnömomediastenum, krepitasyon, alveol rüptürü 
 
 
P-054 BİRDEN FENALAŞTI 
  
Fatih Çömez, Muhammed Yaşar Sever, Sanem Yıldırım, Fatih Büyükcam, Ahmet Kutur, Mehmet Şam,  
Şakir Ömür Hıncal, İsmail Ödemiş 
 
Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İstanbul 
  
Pulmoner emboli (PE) görece sık karşılaşılan bir kardiyovasküler acil durumdur. PE tanısının konması güçtür ve özgül bir klinik 
tablo ile ortaya çıkmadığı için gözden kaçabilir. PE, tanımlanabilir zemin hazırlayan herhangi bir etken olmaksızın da ortaya 
çıkabilir. PE ve DVT (derin ven trombozu), VTE ile ilgili iki klinik tablodur ve zemin hazırlayan etkenler ortaktır. Olguların 
çoğunda PE, DVT’nin bir sonucudur. 
Olgu: Merdivenlerden inerken nefesinde daralma, başında dönme ve gözlerde kararma şikayeti ile yakınları tarafından acil 
servise getirilen 68 yaşında kadın hastanın bilinen kronik hastalık geçmişi yok, son üç dört aydır olan sürekli uyku hali, iş yapma 
isteğinde azalma ve öz bakımda azalması olması üzerine götürüldüğü psikiyatri kliniğince üç gün önce antidepresan başlanmış. 
Laboratuarında d-dimer >12 ug/L (normal 0-0,5), troponin 0,044 ng/ml (MI cut-off>0,1), kreatini 0,7 mg/dl. Hasta kardiyoloji 
kliniğine pulmoner emboli ön tanısıyla konsülte edildi, EKO’su yapılan hastaya pulmoner emboli protokolünde toraks BT 
anjiyografi çekilmesi önerildi. 
Sonuç: PE tanısının konması güçtür ve özgül bir klinik tablo ile ortaya çıkmadığı için gözden kaçabilir. 
  
Anahtar Kelimeler: Derin ven trombozu, immobilite, venöz tromboemboli 
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P 055 ACİL SERVİSE RENAL KOLİK NEDENİYLE BAŞVURAN HASTALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
  
Umut Gülaçtı1, Uğur Lök1, Hacı Polat2, İrfan Aydın1 
 

1Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Adıyaman 
2Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, Adıyaman 
  
Amaç: Renal kolik, acil servislere en sık başvuru nedenleri arasındadır. Bu çalışmada amaç, acil servise üriner taşlara bağlı 
renal kolik (ÜTBRK) nedeniyle başvuran hastaların epidemiyolojisini, tanısal süreçte kullanılan tam idrar tetkiki sonuçlarını ve 
acil serviste uygulanan tedavileri değerlendirmektir. 
Yöntem: Haziran 2014 ile Haziran 2015 tarihleri arasında Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastaneleri Acil Servislerine renal 
kolik nedeniyle başvuran ve daha sonra üriner sistem taş hastalığı kesin tanısı alan 92 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. 
Kesin tanısı doğrulanmayan, tam idrar tetkiki yapılmayan ve acil serviste tedavi edilmeyen hastalar çalışma dışı bırakıldı.  
Bulgular: ÜTBRK tanısı erkeklerde kadınlara göre daha fazla idi (p=0,037). Acil servise UTBRK başvuruları yaz mevsiminde 
daha sık olup (p=0,000) en fazla haziran ve temmuz aylarında başvuru olmuştu (p=0,002). UTBRK kesin tanısı almış hastaların 
yapılan tam idrar tetkiklerinin %12’sinde (n=11) hematüri yoktu. Renal kolik ağrısı için acil serviste analjezik olarak en fazla 
NSAİD’ler (%92.3) kullanılmıştı (p=0,000). Narkotik analjezik kullanımına bağlı olarak % 5,5 oranında yan etki ortaya çıkmıştı. 
Sonuç: Renal kolik şikayeti sıvı kaybının fazla olduğu sıcak yaz aylarında artış göstermiştir. İdrar analizinde hematürinin 
olmaması ÜTBRK tanısını ekarte ettirmez. NSAİD’ler, narkotik analjeziklere göre daha az yan etki potansiyeline sahip oldukları 
için renal kolik ağrısını kesmek için acil serviste öncelikli olarak daha çok tercih edilmelidir. 
  
Anahtar Kelimeler: Renal kolik, üriner sistem taşları, hematüri, non-steroidal anti-inflamatuar ilaçlar 
 
 
P 056 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ANKARA HASTANESİ ERİŞKİN ACİL SERVİSİNE 2011-2014 YILLARINDA 

ZEHİRLENME İLE BAŞVURAN HASTALARIN ÖZELLİKLERİ VE MALİYET ANALİZİ 
  
Elif Kılıçlı, Cemil Kavalcı, Meliha Fındık, Murat Muratoğlu 
 
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp AD, Ankara 
  
Bu çalışmada Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi Erişkin Acil servisine zehirlenme sebebiyle getirilen hastaların, zehirlenme 
şekillerinin, hospitalizasyon oranlarının ve maliyet analizinin araştırılması amaçlandı. 
Çalışmamız; etik kurulu onayı alındıktan sonra, Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi Acil Anabilimdalı’ında, 01.01.2011 – 
31.12.2014 tarihleri arasında zehirlenme sebebiyle başvuran 646 hasta ile retrospektif olarak yapıldı. Hastaların yaş, cinsiyet, 
başvuru tarihi, kesin tanıları, yatırılma oranları, sosyal güvenceleri ve maliyetleri incelendi. Değişkenlerin normal dağılımı 
Kolmogorov Simirnov testi ile test edildi. Sayısal non-parametrik verilerin analizinde Mann-Whitney-U ve Kruskal-Wallis H 
testleri; niteliksel verilerin analizinde Ki-kare testi, sayısal verilerin karşılaştırılmasında Pearson korelasyonu kullanıldı. p<0,05 
değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. 
Hastaların yaş ortancasının 29 yıl ve %67,8’si kadındı. Hastaların cinsiyete göre yaşları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 
ilişkiye rastlanmadı (p>0,05). Hastaların en sık ilaç intoksikasyonuyla (%40,6) başvurduğu görüldü. Alkol ve ilaç intoksikasyonu 
sebebiyle getirilen hastaların yaş ortancası düşük iken, gıda intoksikasyonu sebebiyle getirilen hastaların yaş ortancasının 
yüksek olduğu saptandı (p<0,05). Kadın hastaların ilaç alımına bağlı intoksikasyonlarının daha sık olduğu saptandı (p<0,05). 
Hastaların en sık kış aylarında olduğu ve hasta sayısının yıllara göre artığı saptandı (p<0,05). Hastaların sosyal güvencesi 
arasında anlamlı bir ilişki bulunamadı (p>0,05). Hastaların %96,1’i ayaktan tetkik ve tedavi edilirken; cinsiyet hospitalizasyon 
oranları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkiye rastlanmadı (p>0,05). İlaç ve kimyasal madde ile zehirlenenlerde 
hospitalizasyon oranı yüksek saptandı (p<0,05). Hastaların maliyet ortancası 75,14 tl’ydi. Çalışma grubumuzda hastaların yaş 
ve maliyet arasında doğrusal bir ilişki saptandı (p<0,05). Kadın hastaların, ilaç intoksikasyonu sebebiyle getirilen hastaların ve 
taburcu edilen hastaların maliyeti anlamlı olarak yüksekti (p<0,05).  
Sonuç olarak acil serviste zehirlenme sebebiyle getirilen hastaların ilaç intoksikasyonu olması sebebiyle, uygun sosyal destek ile 
zehirlenme olgu sayısının azaltılabileceği düşüncesindeyiz. Ayrıca zehirlenme olgusunu yöneten ekip içerinde bulunacak 
deneyimli kişilerin maliyeti azaltabileceği görünmektedir. 
  
Anahtar Kelimeler: Acil, zehirlenme, maliyet 
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P 057 NADİR BİR KARIN AĞRISI NEDENİ: AORT TROMBOZU 
  
Arif Akkaya, Suha Serin, Birdal Güllüpınar, Huriye Akay 
 
Izmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İzmir 
  
Giriş: Aort trombozu, nadir saptanan ve obstruksiyonun distalinde perfüze ettiği organlar ve ekstremiteleri etkileyen katastrofik 
bir tablodur. Bulgu ve semptomlar karışık olabileceği için tanı bazen geç konulmakta veya başka tanılar konulabilmektedir.  
Olgu 1: 60 yaşında erkek hasta aniden başlayan karın orta bölgesinden ayaklara vuran ağrı ile acil servise başvurdu. 
Özgeçmişinde insuline bağımlı diabet öyküsü olan hastanın geliş vitalleri normal sınırlardaydı.  Muayenesinde batında pulsatil 
kitle ve üfürüm saptanmayan hastanın bilateral femoral ve distalindeki nabızları alınamamaktaydı. Aort sendromu ön tanısıyla 
çekilen intravenöz kontrastlı batın tomografisinde abdominal aort bifurkasyonunu 2.5 cm proksimalinden başlayıp her iki internal 
ve eksternal iliak arterlerle dallarında kontrast dolum defekti saptandı (Resim 1). Akut aort trombozu tanısı konan hasta kalp 
damar cerrahi konsultan hekimi tarafından acil embolektomi operasyonuna alındı. Operasyon sonrası periferik nabızları alınan 
hastada izlemde akut böbrek yetmezliği gelişmesi üzerine hemodiyaliz programına alınan hasta. 
Olgu 2: 76 yaşında önceden tip 2 diabetes mellitus, aterosklerotik kalp ve periferik arter hastalığı öyküsü olan erkek hasta acil 
servise ani başlangıçlı karın ağrısı ve her iki alt ekstremitelerde güçsüzlük nedeniyle acil servise başvurdu. Gelişte vital bulguları 
normal sınırlarda olan hastanın fizik muayenesinde batında yaygın rijidite ve her iki femoral arter ve distalinde nabız defisiti 
saptandı. 
Aort sendromu düşünülen hastanın intravenöz kontrastlı abdominal tomografisinde abdominal aortta inferior mezenterik arterin 
çıkış yerinin distalinden başlayıp her iki femoral arter seviyelerindeki kesite kadar izlenen total okluzyon saptandı (Resim 2).  
Akut aort okluzyonu tanısıkonan hasta ileri yaş ve ciddi obstruksiyonu nedeni ile konservatif izlem düşünüldü. Kalp damar 
cerrahisi yoğun bakımda heparinize edilen hasta multipl organ yetmezliği gelişmesi üzerine 2 gün sonra kaybedildi. 
Sonuç: Aort, farklı organ ve ekstremiteleri perfüze ettiği için okluzyonunda semptom ve muayene bulguları farklılık gösterebilir. 
Bu yüzden tanıda zorluklar meydana gelebilir. Batın organlarında perfüzyon yokluğu kliniği ile gelen ve distal nabızları olmayan 
hastalarda aort trombozu akla gelmesi gereken tanılardandır. 
  
Anahtar Kelimeler: Aort trombozu, bilgisayarlı tomografi, karın ağrısı 
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P 058 GÖRME KAYBI İLE PREZENTE OLAN BİR ZEHİRLENME OLGUSU: “METANOL ZEHİRLENMESİ” 
  
Habip Emrah Leylek, Hasan Basri Çetinkaya, Özlem Köksal, Özlem Karasu, Fatma Özdemir 
 
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp AD, Bursa 
  
Giriş: Metanol oldukça toksik endüstriyel bir maddedir. Karaciğerde formaldehit ve formik aside metabolize olur ve toksisiteden 
bu metabolitler sorumludur. Metabolik asidoz, körlük, kardiyovasküler instabilite ve ölüme kadar varan tablolar oluşturur.  
Olgu: 55 yaşında, erkek hasta acil servise (AS) yaklaşık 32 saat önce içtiği alkolden sonra gelişen bulanık görme şikayetiyle 
başvurdu. Genel durum iyi, GKS:15, vitalleri stabil, nörolojik muayenesi normaldi. Yapılan tetkiklerinde yüksek anyon açıklı 
metabolik asidoz saptandı. Metanol seviyesi ölçülemediği için düzeyi bilinmiyordu. Çekilen Kranial Tomografisi normaldi. Göz 
hastalıkları konsültasyonunda; GK OD 0.16 OS 0.10 IR +/+, solda zayıflamış RAPD +/+ Optik diskler sınırları belirgin olup 
kabarık değil/makula ve vaskuler yapılar doğal/periferik retina sakin olarak saptandı. Bu bulgular ve anamnez ile hastada 
Metanol zehirlenmesi düşünüldü. Hastaya Folik asid, dekstroz infüzyonu, tiamin ve bikarbonat tedavisi verildi, hemodiyalize 
alındı. Diyaliz sonrası etanol tedavisi uygulandı. Hastanın takibinde AS başvurusunun 72. saatinde asidozunun ve görmesinin 
tamamen düzelmesi üzerine taburcu edildi. 
Tartışma ve Sonuç: Metanol zehirlenmesinde görülen bulgular 12-36 saatlik latent periyodun ardından görülebilir. Hastalarda 
körlük, pankreatit, koma ve ölüm yaşanabilecek en önemli komplikasyonlardır. Tanı göz ve nörolojik bulgular, kan metanol 
düzeyi ve öykü ile konulur. Göze ait şikayetler bulanık görmeden tam körlüğe kadar değişebilir. Bu şikayetlerin optik sinir 
nekrozuna ya da optik sinir demiyelinizasyonuna ikincil olarak ortaya çıkmış olduğu düşünülmektedir. Hastalarda sıklıkla görme 
keskinliğinde azalma, bulanık görme, gözde ağrı ve fotofobi gibi yakınmalar olmaktadır. Bizim olgumuzda bulanık görme şikayeti 
mevcuttu. Tetkik olarak kranial görüntüleme ile bazal ganglion kanaması ve nekrozu, intrakranial kanama ekarte edilmelidir. 
Arteriel kan gazı, hemogram ve biyokimya ile hastanın takibi yapılmalıdır. Pankreatit gelişebileceği düşünülerek amilaz, lipaz, 
ultrasonografik görüntülemeleri yapılabilir. 
Tedavide yaklaşım; ABC nin sağlanması, destek tedavi, asidozun düzeltilmesi, toksik metabolitlere dönüşümünü azaltmak için 
fomepizol/etanol verilmesi, metanolün uzaklaştırılması için diyaliz uygulanması ve formik asidin karbondioksite dönüşümünde 
kofaktör olan folik asit uygulanmasını içermektedir. 
  
Anahtar Kelimeler: Görme kaybı, metanol zehirlenmesi, acil servis, antidot tedavi 
 
 
P 059 PULMONER EMBOLİDE ARTERİYEL OKSİJEN İÇERİĞİNİN PROGNOZ ÜZERİNE ETKİSİ 
  
Aycan Akçalı1, Turgay Yılmaz Kılıç1, Ersin Aksay2, Murat Yeşilaras1, İbrahim Toker1, Özge Duman Atilla1,  
Melih Büyükşirin3, Gülru Polat3 
 

1İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İzmir 
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, İzmir 
3İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları Hastanesi, Acil Servis Kliniği, İzmir 
  
Giriş: Pulmoner emboli acil servislerde sık karşılaşılan, kardiyovasküler mortalite ve morbiditenin önde gelen nedenleri arasında 
yer almaktadır. Bu çalışma ile pulmoner emboli tanısı alan hastalarda arteriyel oksijen içeriği (CaO2) değerinin kötü klinik 
sonlanımı (hastane içi mortalite, yoğun bakım yatışı, trombolitik tedavi ihtiyacı, mekanik ventilatör ihtiyacı) öngörmedeki değerini 
araştırdık. 
Materyal-Metod: Ocak 2013 ile Kasım 2014 tarihleri arasında İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları Hastanesi Acil Servisi'ne 
başvuran, pulmoner emboli ön tanısıyla acil serviste kaydı olan 18 yaş ve üstü hastalar geriye dönük olarak hastane otomasyon 
sistemi ve hasta dosyalarından tarandı.  
Bulgular: Toplam 1608 pulmoner emboli ön tanısı olan hasta kaydına ulaşıldı. 1116 hastada bilgisayarlı toraks anjiografi ve 
epikriz sonuçlarına göre pulmoner emboli tanısı dışlandı. Pulmoner emboli kesin tanısı alan 492 hastadan dahil edilme 
kriterlerini karşılayan 157 hasta çalışmaya alındı. Hastaların 31’inin (%19.7) yoğun bakım yatışının olduğu, 12’sinin (%7.6) 
vazopressör tedavi aldığı, 13’ünün (%8.3) trombolitik tedavi aldığı saptandı. Hastaların 8’inde (%5.1) mekanik ventilatör ihtiyacı 
olduğu ve 11 (%7) hastanın ise hastanede eksitus olduğu saptandı. Tüm hastaların ortalama CaO2 değeri 16.0±2.9 idi. CaO2 
değer ortalaması yoğun bakım yatışı olan hastalarda (15.0±2.4) olmayanlara göre (16.3±3) anlamlı olarak daha düşük saptandı 
(p=0.01). Ölen hastaların CaO2 değer ortalaması 14.8±3.1, hayatta kalan hastalarda ise 16.1±2.9 olarak bulundu. (p=0.11) 
Sonuç: Arteriyel oksijen içeriği değeri pulmoner emboli hastalarında yoğun bakım ihtiyacı hariç diğer parametreleri öngörmede 
yeterli bir gösterge değildir. 
  
Anahtar Kelimeler: Acil servis, arteriyel oksijen içeriği, pulmoner emboli 
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P 060 COMPLICATION OF THE CERVICAL SPINE INSTRUMENTATION AFTER ELEVEN YEARS: “ESOPHAGEAL 
PERFORATION” 

  
Gökhan Taşkın, Özlem Köksal, Pınar Uygun Yılmaz, Fatma Özdemir 
 
Uludag University School of Medicine, Emergency Department, Bursa 
  
Background: Perforation of the esophagus remains a diagnostic and therapeutic challenge. The most common cause of 
perforation is instrumentation of the esophagus, trauma and foreign bodies. Diagnosis depends on a high degree of suspicion 
and recognition of clinical features, and is confirmed by contrast esophagography/endoscopy. Outcome after esophageal 
perforation is dependent on the cause and location of the injury, the presence of underlying esophageal disease, and the 
interval between injury and initiation of treatment. 
Case: 65 years old female patient was brought to emergency department with an part of her cervical spine instrument was 
coming from her mouth while she was vomiting. She had an operation from her cervical spine in 2004 and she has an cervical 
spine instrument at C5-C6. She had got pain while she swallow solid meals for fifteen days. Her vital signs; BP:100/80mmHg, 
pulse rate:98/min, respiration rate:16/min. At physical examination neck and oropharynx look normal and no crepitations on her 
neck and upper chest parts, neck moves were normal and painless. Neck, thorax and abdomen X-rays were evaluated and only 
one screw was stayed at abdomen and spine instrumentations all parts were gone. At contrast cervical CT there was an closed 
esophagus perforation in front of the C5. Patient was evaluated as an closed esophagus perforation and admitted to thorax 
surgery clinic. After 6 days she discharged from the clinic. 
Conclusion: Diagnosis of esophageal perforation was difficult and needs a high degree of suspicion. The results of an missed 
esophageal perforation could end the patients life. Patients with esophageal perforation can presents nonspecific complaints 
and in all settings. Maintaining a high index of suspicion for chronic esophageal perforation is critical whenever a patient 
presents with difficult swallow and instrumentation of the esophagus or surgery of the other parts of the neck near esophagus. 
  
Keywords: Esophageal perforation, emergency department, ınstrumentation 
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P 061 EROİNE BAĞLI PULMONER ÖDEM VE KANAMA 
  
Ahmet Kutur, Mehmet Şam, Fatih Çömez, Fatih Büyükcam, Okyanus Necdet Aykan 
 
Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İstanbul 
  
Pulmoner kanamaya çok sayıda neden yol açabilir. İlaçlara bağlı intoksikasyon daha nadir olarak neden olmaktadır. Bunların en 
başında antikoagülanlar, kokain ve opiatlar gelmektedir. Çalışmamızda solunum sıkıntısı ve şuur kaybı ile acil servise başvuran 
24 yaşında, erkek, eroin kullanıcısı hastamız sunulmaktadır. 
Olgu: 23 yaşında erkek hasta IV eroin kullanımı sonrası bilinç kaybı ve ağızdan taze kan gelmesi nedeniyle acile getirildi.. 
Naloksan olmadığından yapılamadı ve hasta hemen entübe edildi. Entübasyon sonrası entübasyon tüpü içinden aspirasyon 
uygulandı. Gelen aspirasyon sıvısı kanlı idi. 
Tartışma: Çok sayıda neden pulmoner kanamaya yol açabilir. İlaçlara bağlı intoksikasyon daha nadir olarak neden olmaktadır. 
Bunların en başında antikoagülanlar, kokain ve opiatlar gelmektedir. Eroin kullanımına bağlı komplikasyonların çoğunda IV 
kullanım sorumludur. 
Sonuç: Acil serviste nefes darlığı ve hemoptizi olgularında ayırıcı tanı oldukça geniştir. Nonkardiojenik pulmoner ödem ve 
hemoptizi olan özellikle genç hastalarda toksik ajan kullanımı da (eroin, kokain vb) ayırıcı tanılar arasında bulundurulmalıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: Eroin, hemoptizi, pulmoner ödem 
 
 
P 062 THE WEDDING ENTERTAINMENT ENDED IN HOSPITAL 
  
Ahmet Kutur1, Fatih Çömez1, Mehmet Şam1, Abdurrahman Acar2, Emin Uysal1, Ali Göksu1 
 

1Bagcilar Research and Training Hospital, Department of Emergency Medicine, İstanbul 
2Bagcılar Research and Training Hospital, Department of Orthopaedics and Traumatology, Istanbul 
  
Introduction: Topographic shape of radius in the wrist is important to support the carpal bones. The distal radius joint surface 
should be smooth to be in consistent with three dimensional anatomy of the wrist to perform this function of itsin the best way. 
This patient applied to the emergency due to pain in his wrist after falling down and distal radius fracture extending to the joint 
surface was detected.  
Patient: The 37-year-old female patient whose foot slipped and fell on her left wrist while dancing in the wedding applied to the 
emergency due to pain and swelling in her wrist. Distal radius fracture extending into the joint like reverse T in the patient’s 
radiography performed. 
Discussion: Distal radius fractures are the ones seen the most frequently in adults and displays bimodal age distribution. They 
consist about 1/6 of the fractures treated in the emergency polyclinics. Possibility of distal radius fracture for lifelong is 18% in 
females since the rate of osteoporosis is higher and %2 in males.Most of the fractures are treated through conservative 
methods because they are not complicated fractures despite they are intra-articular fractures commonly. 
  
Keywords: Carpal bones, distal radius fracture, shape of radius 
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P 063 HER EPİDURAL HEMATOM CERRAHİ MİDİR? 
  
Hakkı Değer1, Ayşe Nur Değer2, Harun Yıldırım3, Mehmet Fatih Ekici4 
 

1TC SB DPÜ Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin Cerrahi Bölümü, Kütahya 
2Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji AD, Kütahya 
3TC SB DPÜ Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Bölümü, Kütahya 
4TC SB DPÜ Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü, Kütahya 
  
Epidural hematomlar acil ameliyat olmayı gerektiren kafa kemiklerinin altında duramater üzerindeki kanamalardır. Genellikle 
travma sonrası oluşurlar. Kemik ve vasküler yapılardan kanama oluşabilir. Biz cerrahi sınıriçerisinde olan fakat ameliyat olmak 
istemeyen Glaskow Koma Skalası 15 puandaki hastayı sunmayı uygun gördük. 40 yaşında erkek hasta merdivenden inerken 4 
basamak düşüp kafasını vurmuş. Kafasında oluşan şişlik nedeniyle götürüldüğü ilçe devlet hastanesinde çekilen BBT de 10 mm 
epidural hematom görülmesi üzerine operasyon amacıyla hastanemize gönderildi. Hastanemize gelen hastanın nörolojik 
muayenesinde Şuuru açık koopere oryate defiti olmayan GKS 15 puanda hasta idi. Sadece baş ağrısı mevcuttu.gelince çekilen 
BBT de epidural hematomun kalınlığı 13 mm ölçüldü. Hastaya hastalığı ve seyrinde oluşabilecek durumlar hakkında bilgi 
verildi.Operasyon önerildi. Hasta operasyonu kabul etmeyince genel yoğun bakıma yatırıldı Oparasyon olabileceği düşüncesiyle 
hazırlıkları yapıldı. 6 saat ve 12 saat ve 24 ssat sonra kontrol BBTlerde kanama boyutunda ciddi artış olmaması üzerine hasta 
servise alındı. Operasyonu kabul etmeyen hasta serviste de yatmak istemedi. Hasta kendi rızasıyla hastaneden çıkış yaptı. 
Geldiği 20 gün sonraki kontrolde yine GKS 15 puandaydı ve BBTde rezorbsiyonun başladığı görüldü Epidural Hematomlar 
genelde travma sonrası genellikle arteryal ve kemik yapıdan daha azda venöz yapılardan olan kanamalardır. 10Mm üzerindeki 
kanamalar opere edilirler. Kanama boyutu artıkça şuur değişikleri, hemiparazi veya plejiler, pupl değişiklikleri, shift ve 
herniasyona varan durumlar izlenir. Mortalite radyolojik tanı yöntemlerininde gelişmesiyle azalmıştır fakat bazı kaynaklarca %20-
22 varabilmektedir. Genel durumu iyi olan, shift olmayan, nörolojik defisiti olmayan 13-15 mm kalınlığındaki epidural hematomlar 
operasyon önerilmekle birlikte hasta tarafında kabul edilmezsse medikal takip edilebilir. Akıldan çıkarılmaması gereken ise 
epidural hematomlar birden kötüleşip yatağındayken hematom boşaltmak gerekebilir. Bu hastalar kesinlikle hospitalize edilmeli, 
sık BBT ile ilk zamanlar 4-6 saatte bir BBT artış olmassa günlü, haftalık ve aylık BBT ile izlenilmelidir. 
  
Anahtar Kelimeler: Epidural hematom, kafa travması, cerrahi operasyon 
 
 
P 064 POSTERİOR FOSSA EPİDURAL HEMATOMU VAKA SUNUMU 
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Motosiklet kazası sonrası gelişen posterior fossa epidural hematomu olan ve sık görülmemesi nedeniyle vakayı sunmayı uygun 
gördük. 25 yaşındaki erkek hasta geldiğinde şuuru kapalı GKS 8 puandaydı.Solunum düzensizliği nedeniylehemen entübe 
edildi. Çekilen BBT protuberansiyadan foramen magnuma uzanan oksipital fraktür ve komşuğundada 3 cm varan kalınlıkta 
epidural hematom izlenildi. Hasta acilen operasyona alındı. Prone pozisyonunda kırık hattı boyunca kırık kenarları izlenerek 
önce epidural hematom boşaltıldı.Sızıntışeklinde devam eden kanama nedeniyle sinüse doğru kraniektomi büyütülünce kırık 
hattının sinüsü çaprazladığı yerde sızıntı yeri görüldü bipolar ve sugicell ile durduruldu.Bir müddet yoğun bakımda izlenen hasta 
daha sonra kliniğe alındı ve sonrasında taburcu edildi. 
Epidural hematomlar kafa travmalarının%1 lik kısmını oluşturur. Daha sıklıkla genç erkeklerde görülür. Posterior fossa epidural 
hematomları Tüm epidural hematomlar içerisinde %5 oranına sahiptir. Genellikle ilk dekatta görülürler.%80- 85 oranında 
oksipital kırık vardır. Fakat oksipital fraktürlü çocukların %3 de posterior fossa hematomu gelişir. Kanam oijini bulunamassa 
dural sinüsler incelenmelidir. Mortalite %26 civarındadır. Beyin parankim lezyonu olanlarda ise daha yüksektir. 
  
Anahtar Kelimeler: Epidural hematom, posterior fossa, kafa travması 
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P 065 RADİUS DİSTAL UÇ KIRIĞI SONRASI GELİŞEN KARPAL TÜNEL SENDROMU OLGU SUNUMU 
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70 yaşındaki bayan hasta elinin üzerine düşmesi sonrası acil servise ağrı ve bileğinde şişlik nedeni ile başvurdu.Yapılan 
radyolojik incelemede radius distal uç kırığı saptandı ve tedavi sonrası hasta taburcu edildi. Tedavisinden 6 ay sonra bileğinde 
angulasyonu da olan hastanın ellerinde gece uyuşmaları başlamış.Eliyle tutme ve yakalama de ağrı olmaya başlamış. 
Şikayetleri artınca çekilen EMG de Karpal Tünel Sendromu saptanmış. Hastanın kırık sonrası CTS gelişmesi nedeni ile olguyu 
sunduk. Karpal Tünel Sendromu C5 ve Th1 den innerve olur. N. Medianus en yaygın görülen periferik tuzak nöropatidir. 
Etiyoljisinde sistemik hastalıklar DM, tiroid hastalığı, RA, obezite, gebelik, yapılan işe bağlı oluşan vibrasyon içeren mikro 
travmalar, tekrarlayan el bilek hareketleri vb. nedenlerle ile ortaya çıkar. Bu hastalarda tipik gece yatınca 1,2,3 parmaklarda olan 
uyuşmaları vardır. İlerleyen durumda kaslarda atrofi olur. Tinnel bulgusu sıklıkla pozitiftir. EMG ise hastanın tanı ve takibinde en 
önemli yeri tutar. Bizim hastamızda ise kırık sonrası oluşan kallus ve granülasyon dokusu median siniri komprese ediyordu. 
Hasta lokal anestesi ile kırık hattından distale dek minimal insizyonla açılıp ekartasyon sonrası hipertrofik karpal ligaman dokusu 
görülerek dekomprese edildi.Median siniri komprese eden dokudan biopsi alındı. Patolojik incelemede granulasyon dokusunda 
fibroblastların yoğun olarak artmış olduğu gözlendi. Hastanın postop kısa sürede şikayetleri geçti. Yapılan EMG kontrollerinde 
ileti hızlarının yükseldiği görüldü. 
  
Anahtar Kelimeler: Median sinir, karpal tünel sendromu, radius distal fraktürü 
 
 
P 066 PROCALCITONIN IS NOT A SUITABLE MARKER IN PREDICTING SEVERITY OF CHOLECYSTITIS 
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Introduction: Procalcitonin (PCT), an acute phase reactant in response to inflammatory stimuli, is a useful biomarker used for 
deciding to start antibiotics, assessing the response to treatment and predicting prognosis. With this study we aimed to assess 
the availability of procalcitonin levels in the diagnosis of cholecystitis and in determining the severity of disease. 
Methods: Our study was performed in the emergency department of a tertiary hospital prospectively. All patients older than 18 
years with a pre-diagnosis of acute cholecystitis according to the physical examinations and laboratory were included. Equal 
number of healthy subjects were included in the control group corresponding with respect to age and gender with the patient 
group.  
Results: This study, was performed with 46 patients with cholecystitis and with a control group of 46 patients with the same age 
and sex. In both the control and patient group 30 (%65) of the patients were female and the average age of the patients were 57 
(min:26, mak:88). The mean PCT levels of the patient and control group was 0.054 ng/mL (min:0.02, mak:6.2) and 0.025 ng/mL 
(min:0.02, mak:0.26) respectively(p=0.0001). The mean PCT levels in calculous cholecystitis (n=44) and acalculous 
cholecystitis (n=2) were as 0.05 ng/mL (min:0.02, mak:6.2) and 1.17 ng/mL (min:0.02, mak:2.33) (p=1). The mean PCT levels in 
patients with gall bladderwall thickness <6 mm (n=21) and >=6 mm (n=8) were as 0.05 ng/mL (min:0.02, mak:6.2) and 0.72 
ng/mL (min:0.05, mak:4.9) respectively (p=0.016). The mean PCT levels in patients treated in the wards and intensive care unit 
(n=3) were as 0.05 ng/mL (min:0.02, mak:6.2) and 0.82 ng/mL (min:0.52, mak:0.92) respectively (p=0.076). 
Conclusion: We found that procalcitonin levels increase in cholecystitis. However, procalcitonin is not a suitable marker in 
predicting the type and severity of cholecystitis or the need for intensive care. 
  
Keywords: Procalcitonin, cholecystitis, emergency service 
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P 067 OUTCOMES OF İN-HOSPİTAL CARDİOPULMONARY RESUSCİTATİON AFTER İNTRODUCTİON OF MEDİCAL 
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Objective: Many countries set up clinical emergency response systems such as medical emergency team, rapid response 
team. But there are still some problems regarding the benefit, design, and advisability of implementing a clinical emergency 
response system. The present study evaluated the outcomes of in-hospital cardiopulmonary resuscitation after introduction of 
the first comprehensive the code blue and medical emergency team (MET) system on cardiopulmonary resuscitation (CPR) 
attempts in-hospital. 
Methods: From January 2010 to June 2011, all code blue calls applied in in Harput State Hospital were evaluated 
retrospectively. MET with Code Blue system was established in hospital in 2010. 
Results: A total of 264 code blue calls were performed during study period. There were 186 (70.5%) calls required immediately 
CPR attempt, 50 (18.9%) calls required only medical treatments, 18 (6.8%) drill calls for code blue team and 10 (3.7%) missed 
calls. ROSC and survival to hospital discharge were 41.4% and 6.4%, respectively. ROSC occurred in 88.2% of VT/VF cases. A 
duration of CPR of less than 15 min was related to better CPR outcomes and ROSC (p <0.001). 
Conclusion: Response to CPR attempts is affect by early activation of the code blue system and early response of the MET. 
Therefore, introduction of MET and code blue systems is required for all hospitals. 
  
Keywords: Cardiopulmonary resuscitation, code blue, medical emergency team 
 
 
P 068 ACİL SERVİSTE TANI ALAN BİR ERİŞKİN ŞİZENSEFALİ OLGUSU 
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Giriş: Beyin gelişim bozukluklarından nöronal migrasyon anomalileri, 3.-5. gestasyonel aylarda nöroblast göçünün bozulmasıyla 
oluşan konjenital malformasyonlardır. Şizensefali, ventriküllerden korteks yüzeyine kadar derin bir yarığın tek ya da çift taraflı 
olarak oluşması ile karakterizedir, tanı genellikle çocuklukta konur. Hastalar ciddi konuşma ve zeka geriliği, spastik kuadriparezi 
ve gelişme geriliği gibi çok değişken nörolojik bulgular gösterirler.  
Olgu: 28 yaşında erkek hasta, senkop?/nöbet? nedenli acil servise başvurdu. Bilinen sistemik hastalığı yoktu. Genel durumu iyi, 
şuuru açık, koopere, oryante, vital bulguları normaldi. Fizik muayenede; sağ meme altı, dudak altında yüzeyel cilt kesileri ve sağ 
el 2. parmak proksimal falanks düzeyinde ekstansör tendon kesisi dışında özellik yoktu. Nörolojik muayenesi normaldi. Hastanın 
çekilen kranial tomografisinde; sağ frontal bölgede falksta sonlanan açık tip şizensefali görünümü izlendi. Şizensefalinin 
ventriküler sistemle herhangi bir ilişkisi saptanmadı, sağdan sola yaklaşık 1cm subfalksiyan şift görünümü vardı. Beyin cerrahisi 
konsültasyonu sonrası çekilen kranial MR görüntülemesinde; sağ frontalde kapalı tip şizensefali, şizensefali komşuluğunda 
anormal gelişmiş kortikal gri cevher görünümü izlendi. Beyin cerrahisi tarafından girişim planlanmaması üzerine Nöroloji 
tarafından değerlendirilen hasta ileri tetkik amaçlı poliklinik takibi önerilerek taburcu edildi.  
Tartışma ve Sonuç: Şizensefalinin temel klinik bulguları; motor gerilik, farklı klinik ağırlıkta mental gerilik ve epileptik 
nöbetlerdir. Klinik tablonun şiddeti son derece değişkendir. Yarığın yayılımı, büyüklüğü ve eşlik eden serebral 
malformasyonların lokalizasyonu ile ilişkilidir. Tek taraflı şizensefali hastaları patolojik solaklıktan, hemiparezi ve spastik 
parapareziye kadar değişen motor kusura sahiptirler. Küçük yarıklı hastalar normal zeka gelişimi göstererek erişkin yaşa kadar 
tanı alamayabilirler. 
  
Anahtar Kelimeler: Şizensefali, erişkin, acil servis 
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P 069 ACİL SERVİSTE BİR KEMOTERAPİK AJAN YAN ETKİSİ: “GÖRME KAYBI” 
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Giriş: Acil servise (AS) görme kaybı ile başvuran hastalarda serebrovasküler olaylar öncelikle düşünülmelidir. Günlük pratik 
uygulamada, bunlar arasında tıkayıcı beyin damar hastalıkları (TBDH) en sık görülenlerdendir. Ancak TBDH dışında görme 
kaybının birçok nedeni bulunmaktadır.  
Olgu: 56 yaşında erkek hasta AS’e görme azalmasını takip eden görme kaybı şikayetiyle başvurdu. Mide malignite nedenli 
Kapesitabin ve Pacliitaxel etken maddelerini içeren kemoterapik ajanlar almakta olan, multipl vertebral ve sakral metastazları 
mevcut olan hasta, kronik subdural hematom nedeniyle 2 ay önce beyin cerrahisi tarafından opere edilmiş. Son bir haftadır olan 
görme bozukluğu olan hastada dün geceden beri tam görme kaybı gelişmiş. Fizik muayenesinde; vital bulguları stabil, genel 
durumu orta, GKS: 15 idi. IR gecikmiş olarak bilateral alınıyordu, pupiller izokorik ve midriatik, sağ gözde total görme kaybı 
mevcuttu. Kas gücü defisiti yok, sağ üstte dizestezi dışında duyu kusuru ve motor defisiti yoktu. DTR’ leri hipoaktifti. Göz dibi 
bakısında; optik diskler kabarık ve silik, bilateral papil ödem mevcuttu. Hastanın çekilen kranial BT’ sinde sağ 
frontotemporoparietal bölgede en kalın olduğu yerde 1 cm olan subdural effüzyonu mevcuttu. Çekilen Kranial ve diffüzyon MR 
görüntülerde ek patoloji saptanmadı. Rutin kan tetkiklerinde normal olan hasta Göz hastalıkları, Nöroloji ve Nöroşirürjiye 
konsülte edildi. Nöroşirürji acil nöroşirurjikal girişim düşünmedi. Göz hastalıkları ek önerilerinin olmadığını, hastanın papil 
ödeminin KİBAS’a sekonder olabileceğini belirtti. Nöroloji ön planda Paclitaxel etken maddesi içeren kemoterapötik ajana bağlı 
ilaç toksisitesi düşündü ve papil ödem etyololojisi araştırmak üzere Nöroloji adına yatırıldı. Hasta halen yatmakta olup, yatışının 
8. gününde görme kaybına neden olacak başka bir etyoloji tespit edilememiştir. 
Tartışma ve Sonuç: Kemoterapi ajanlarına bağlı görme bozukluğu ve görme kaybı çok nadir olmakla birlikte litaratürde olgu 
sunumları şeklinde bulunmaktadır. Görme kaybının sıklıkla görülen diğer nedenleri ekarte edildikten sonra kemoterapi alan 
hastalarda ayırıcı tanılar arasında ilaç yan etkisi düşünülmelidir. 
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P 070 THE EFFECT OF BODY MASS INDEX (BMI) ON TRAUMA SEVERİTY AND PROGNOSİS İN TRAUMA PATİENTS 
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Background: As in the rest of the world, the prevalence of obesity in Turkey has been increasing in recent years to become a 
major public health issue. Although many trials have been conducted to study the effects of obesity on internal diseases so far, 
there are only a few studies investigating the effects of obesity on the prognosis of trauma patients. We aimed here to explore 
the effects of body mass index (BMI) on trauma severity and prognosis in trauma patients.  
Method: This study was prospectively conducted in trauma patients older than 15 years of age who presented to the Dicle 
University Faculty of Medicine, Department of Emergency Medicine, Trauma Unit between 01 June 2013 and 31 May 2014 
dates. The patients were grouped into high-energy trauma (HET) and low-energy trauma (LET) groups depending on trauma 
severity. The subjects were also grouped into 4 groups according to BMI values in the following manner: Group I; BMI<25kg/m2 
(normal-weight group), Group II; BMI=25-29.9kg/m2 (overweight group), Group III; BMI=30-34.9kg/m2 (obese group), and 
Group IV; BMI>=35kg/m2 (morbid obese group). 
Results: Whole patient population for inter-group differences showed significant differences between the rates of head injury, 
thoracic injury, extremity injury, multitrauma, clinic admission rate and mortality rate (p<0,001). No significant difference was 
observed between the groups in terms of abdominal injury rate (p=0,347).  
Conclusion: Clinic admission rate, length of ICU stay, mortality rate, multitrauma rate, and ISS score increased in proportion to 
increase in BMI 
 
Keywords: Obesity, body mass index, trauma severity indices 
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Objective: Ethyl alcohol is a substance that is widely used worldwide and known to exert toxic effects on liver. In this study, we 
aimed to examine the effect of L-ornithine L-aspartate (LOLA) on the toxicity of a single dose of ethyl alcohol in rats. 
Subjects and Method: We used 32 randomly selected male Sprague-Dawley rats weighing 200–250 g. The rats were grouped 
into four groups with each group containing eight rats: Group 1: the control group, Group 2: the ethyl alcohol group, Group 3: the 
LOLA group and Group 4: the ethyl alcohol+LOLA group. Ethyl alcohol was administered orally through a nasogastric tube at a 
dose of 6 g/kg after diluting with distilled water. One hour after ethyl alcohol administration, LOLA was administered to pre-
specified groups orally through a nasogastric tube at a dose of 200 mg/kg after diluting with distilled water. Liver tissue and 
blood samples were obtained from all rats 24 hours later to study total antioxidant capacity (TAC), total oxidant status (TOS) and 
oxidative stress index (OSI) levels in liver samples, and aspartate aminotransferase (AST), alanine transferase (ALT), TAC, 
TOS and OSI levels in blood samples. 
Results: Serum TAC, TOS and OSI levels were higher in the groups that were administered ethyl alcohol. In addition, tissue 
TAC level was higher and TOS and OSI levels were lower in groups that were given ethyl alcohol. No significant changes were 
observed in serum and tissue TAC, TOS, OSI, ALT and AST levels in the LOLA administered groups. 
Conclusion: This study showed that LOLA was not biochemically effective and exerts no oxidative stress reducing activity in 
liver injury due to acute ethyl alcohol toxicity. 
  
Keywords: Ethyl alcohol, L-ornithine L-aspartate, oxidative stress index, total oxidant status 
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Giriş: Özofagus perforasyonu nadir görülen ancak yüksek mortaliteyle seyreden patolojik bir durumdur. Erken dönemde tanı 
konulup tedavi edilmesi gerekir. Özofagus perforasyonu kısa sürede mediastinal ve/veya plevral enflamasyon ve enfeksiyon, 
ardından sepsis gelişmesine neden olduğu için morbidite ve mortalitesi yüksektir. 
Olgu: 47 yaşında erkek hastaya 4 gün önce yemek yeme sonrası boğazda takılma hissi ile başvurduğu dış merkezde KBB 
tarafından yabancı cisim açısından endoskopi yapılmış ve patoloji saptanmamış. Ancak hasta şikayetlerinin devam etmesi 
üzerine Acil Servise başvurdu. Genel durum iyi ve vitalleri stabil olan hastanın yapılan fizik bakısında; tiroid kıkırdak hizasında 
boyun ön yüzde kızarıklık mevcuttu, palpasyonda krepitasyon yoktu ve ağrı tarifliyordu. Hastaya özofagus perforasyonu ön 
tanısı ile çekilen boyun ve toraks tomografisinde özofagus distalinde perforasyon saptandı. Göğüs cerrahisi ve KBB tarafından 
konsülte edilen hasta KBB tarafından operasyona alındı. Ön dişlerden itibaren 17-18.5 cm’ler arasında özofagusun sağ ön 
lateralinin lasere olduğu, boyundan bakıldığında özofagus mukozasının intakt olduğu fakat kas dokularının nekroza gittiği 
izlenip, göğüs cerrahisi ekibi de operasyona dahil edilerek onarım yapıldı. Hastaya ampisilin sulbaktam tedavisi başlandı. 
Postoperatif dönemde stabil seyreden hasta yatışının 17. gününde şifa ile taburcu oldu. 
Tartışma ve Sonuç: Özofagus perforasyonu genellikle barojenik veya travmatik nedenlerle oluşmakta iken, son zamanlarda 
iatrojenik nedenler ön plana çıkmaya başlamıştır. Perforasyonların yaklaşık %51’i iatrojenik kökenlidir. Diğer özofagus 
perforasyonu nedenleri; dışardan penetran travma, barojenik travma tümör erozyonu ve kavitasyonu, Barret ülseri ve viral 
enfeksiyonlardır. Semptom ve bulgular nedene, lokalizasyona ve perforasyonun oluş zamanına göre değişir. Ağrı, ateş, yutma 
güçlüğü ve dispne en sık görülen semptomlardır. Tanıda en çok tercih edilen yöntemler tomografi ve özofagoskopidir. Tedavisini 
ilk 24 saatte yapılan destekli primer onarım oluşturur. Birlikte enfeksiyon profilaksi ya da tedavisi, nekrotizan dokuların 
debritmanı, beslenme desteği ve yeterli drenaj yapılmalıdır. Özofagus perforasyon olgularında tanının ilk basamağını klinik 
şüphe oluşturur, erken tanının morbidite ve mortalite üzerine yüksek etkisi vardır. 
  
Anahtar Kelimeler: Yabancı cisim, özofagus perforasyonu, acil servis 
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P 073 ACİL SERVİSTE BİR OLGU: “POSTERİOR REVERSİBL ENSEFALOPATİ SENDROMU’NA BAĞLI EPİLEPTİK 
NÖBET" 

  
Pınar Uygun Yılmaz, Özlem Köksal, Mehmet Karamurat, Fatma Özdemir 
 
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp AD, Bursa 
  
Giriş: Posterior reversibl ensefalopati sendromu(PRES) son yıllarda ortaya atılan klinik bir nöroradyolojik tablodur. Etyolojik 
nedenleri arasında; hipertansif ensefalopati, eklampsi, siklosporin-A nörotoksisitesi ve nöbeti takip eden postiktal durumlar yer 
alır. Klinik semptomlar ve nöroradyolojik bulgular tipik olarak PRES’in değişik etyolojileri arasında farklılık göstermezler. Hastalar 
genellikle akut bir hastalığın ya da immünsüpresif ilaç tedavisinin komplikasyonu olarak akut ya da subakut nörolojik 
semptomlarla başvururlar.  
Olgu: 58 yaşında kadın hasta, bilinen akciğer metastazlı renal malignite öyküsü mevcut olup, generalize tonik klonik nöbetle 
başvurdu. Hastanın şuuru konfü, dezoryante non-koopere. TA:220/120 mmHg, NDS:80/dk, ateş:36.9°C, SDS:25/dk ve 
EKG:NSR idi. Takipte bir kez nöbet geçirmesi üzerine, diazem 10 mg İV ile nöbet kontrolü sağlandı. Çekilen kranial 
tomografisinde; sağ posterior parietooksipitalde orta hat komşuluğunda korteks-subkorteks düzeyinde hafif hipodens alan 
izlendi. Kranial ve difüzyon MR incelemesinde; bilateral parietooksipital subkortikal alanlarda dağınık yerleşimli, T2A-FLAIR 
imajlarda hiperintens görünümlü, anlamlı diffuzyon kısıtlaması olmayan ve kontrast tutmayan multipl lezyonlar saptandı. 
Hastanın takibinde şuuru açıldı, her iki gözde görme kaybı dışında motor duyu defisiti yoktu. Hastada mevcut tablo PRES’e 
ikincil düşünüldü. Klinik takip amaçlı onkoloji kliniğine yatırıldı. 
Sonuç ve Tartışma: PRES’in sık nedenleri; hipertansiyon, eklampsi, immünsupresif ve sitotoksik ilaçlar, lupus nefriti, kollojen 
vasküler hastalıklar, trombotik trombositopenik purpura, HIV enfeksiyonu, akut intermitant porfiria, hemolitik üremik sendrom, 
wegener granülomatozis, çöliyak hastalığı, kronik böbrek yetmezliği, sepsis ve organ transplantasyonudur. Semptomları 
değişken ve spesifik olmayıp; baş ağrısı, konfüzyon, şuur bulanıklığı, bulantı, kusma ve görme bozukluklarını içerir. Nöbet gibi 
daha ciddi semptomlar sıktır. Kortikal körlük ve koma da çok nadir değildir. Tomografi ve MR görüntüleme ile ödem kısmen 
simetrik olarak oksipital ve parietal loblarda tipik olarak subkortikal beyaz cevherde, bazen de kortekste gösterilmiştir. Uygun 
tedavi ile hastalar genellikle düzelirler ve çarpıcı radyolojik bulgular takip görüntülemelerde tipik olarak rezolüsyon gösterir. 
Sonuç olarak erken tanı ve tedavisi oldukça önemlidir. Aksi takdirde kalıcı beyin hasarına ve kronik epilepsi gibi nörolojik 
sekellere neden olabilir. 
  
Anahtar Kelimeler: Nöbet, Posterior Reversibl Ensefalopati Sendromu, acil servis 
 
 
P 074 RADYOKONTRAST MADDE NEFROPATİSİNİ ÖNLEMEDE DİLTİAZEM, TEOFİLİN, PENTOKSİFİLİN VE 

KARNİTİN’ İN ETKİLERİ 
  
Serdar Gürler, Müge Günalp Eneyli, Onur Polat, İlker Özterlemez, Burak Solgun 
 
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Ankara 
  
Amaç: Kontrast madde nefropatisi artan tanısal ve girişimsel uygulamalarda kontrast madde (KM) kullanımı sonucu akut böbrek 
hasarının (ABH) önemli bir nedeni olmuştur. Böbrek hastalığı, diabetes mellitus, konjestif kalp yetmezliği, dehidratasyon ve 
karaciğer yetmezliği olan hastalar ve potansiyel nefrotoksik ilaç (non-steroid antiinflamatuar ilaçlar, anjiyotensin konverting 
enzim inhibitörleri) kullananlar kontrast maddenin indüklediği nefropati açısından risk altındadırlar.Riskli hastaların belirlenmesi, 
kontrast madde hacminin en aza indirilmesi, uygulamadan önce ve sonra dikkatli ve yeterli sıvı tedavisi, potansiyel nefrotoksik 
ajanların kesilmesi ile kontrast madde nefropatisi önlenebilir. Günümüzde akut böbrek yetmezliğini azaltmak ya da iyileşmeyi 
hızlandırmak amacıyla; furosemide, mannitol, kalsiyum kanal blokerleri (KKB), prostoglandin E1, atrial natriüretik peptid, teofilin, 
dopamin gibi ilaçlar denenmiştir.Bu çalışmada kontrast madde nefropatisini önlemek amacıyla koruyucu olarak KKB (diltiazem), 
adenozin reseptör blokerleri (teofilin, pentoksifilin) ve karnitin kullanıldı ve bu maddelerin böbreklerdeki etkileri deney 
tavşanlarında araştırıldı. 
Gereç-Yöntem: Bu çalışmada;sağlıklı, erişkin ve ağırlıkları 1500 – 2750 gram arasında değişen 30 adet beyaz New Zeland 
cinsi deney tavşanı kullanıldı. Kontrol, Diltiazem+KM, Teofilin+KM, Pentoksifilin+KM, Karnitin+KM olmak üzere her biri 5 
tavşandan oluşan 6 grup oluşturuldu. Her bir gruptaki çalışmaya alınan tavşanların başlangıç 0, 48 ve 72. saatteki BUN ve 
kreatin ölçüm değerleri kaydedildi.Ölçüm sonrası tavşanların böbrekleri alınarak histopatolojik inceleme yapıldı.İnceleme 
sonuçlarına göre renal indeks puanları oluşturularak her bir grubun puanları toplanarak grup renal indeks puanı hesaplandı. 
Bulgular: Sonuç olarak, Kontrol ve KM gruplarına göre diltiazem, pentoksifilin ve karnitinin renal hemodinamik değişikliklere 
etkilerinin olmadığını,teofilinin ise olumlu etkilerinin olduğunu gözlemledik. Histopatolojik inceleme bulgularımız ise, KM’ nin 
tübüler toksisite oluşturduğunu diltiazem, pentoksifilin ve karnitin kullanımının bu bulguları azalttığını, teofilinin ise etkili 
olmadığını göstermiştir. 
Sonuç: Kontrast madde nefropatisi için riskli hastalara görüntüleme yöntemleri için radyokontrast madde verilmesinin zorunlu 
olduğu durumlarda diltiazem, pentoksifilin ve karnitinin proflaktik olarak uygulanmasının nefropati yüzdesini düşürebileceği 
sonucuna varılmıştır. 
  
Anahtar Kelimeler: Kontrast madde nefropatisi, diltiazem, teofilin, pentoksifilin, karnitin 
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P 075 İNTİHAR AMAÇLI İÇİNDE SİGARA BEKLETİLMİŞ SUYUN İÇİMİ 
  
Halil Beydilli1, Ömer Doğan Alataş2, Ethem Acar1, Birdal Yıldırım1 
 

1Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı, Muğla  
2Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi,, Muğla 
  
Giriş: Tütündeki aktif madde nikotindir. Sigara dumanındaki nikotinin %25’i vücuda alınmakta ve 15 saniye içinde beyne 
ulaşmaktadır. Nikotinin yarılanma ömrü yaklaşık 2 saattir. Ortalama bir sigarada 0.5 mg nikotin vardır. Sigaranın 
zehirlenmelerde yetişkin insanlar için 0.5-1.0 mg / kg ve çocuklar için ise 0.1 mg / kg ölümcüldür. Bizim amacımız kronik 
zehirlenmeleri daha çok görülen sigaranın intihar amacıyla sigara ve izmaritlerinin bir hafta suda bekletilerek içildiği vakayı 
sizlerle paylaşmak ve literatür eşliğinde tartışmaktır. 
Vaka: Acil servisimize 28 yaşında erkek bir mahkum; bulantı, kusma, titreme şikayeti ile baş vurdu. Tansiyon: 130/70 mm Hg, 
ateş:37 C°, nabız:98/dk, solunum sayısı:12/dk, pO2:98 % idi. Anamnezde 1.5 litrelik pet şişeye 2.5 paket sigara ve izmaritini 
doldurup üzerine de şişenin yarısına kadar su ekleyip bir hafta bekletmiş. Bir saat kadar öncede bu suyun yarısı kadarını içmiş. 
İçtikten 3-5 dakika sonra bulantı, kusma, çarpıntı, üşüme, titreme olmuş. Hastanın bilinci açık, oryante, koopere, genel durumu 
iyi ve fizik muayenesinde herhangi bir patolojik bulgu yoktu. Hastanın hemen moniterize edilip damar yolu açıldı, semptomatik 
tedavi başlandı. Hemogram ve biyokimyasal tetkikleri alındı, kanda ve idrarda toksik madde incelenmesi için örnekler alındı, 
midesi yıkandı, aktif kömür verildi. Hasta dahiliye ve anestezi ile konsulte edilip yoğun bakıma yatırıldı. Kan tetkiki sonuçlarında 
patolojik bir bulgu yoktu. Kanda nikotin seviyesine hastanemizde bakamadığımız için ölçülemedi.  
Tartışma Sonuç: Sigaranın akut oral alım sonucu zehirlenme daha çok çocuk yaş guruplarında görülmektedir. Nikotin 
zehirlenme tedavisi mide lavajı, aktif kömür, semptomatik tedavi ve en az 72 saat takiptir. İnsanlar intihara teşebbüs için birçok 
yöntem kullanmakta. Özellikle bulundukları ortam da ki her şeyle intihar edebilmektedirler. Bizim vakamız da da cezaevin de 
kalan hasta sigaralı suyu içerek intihara kalkışmıştır. Bildirdiğimiz vakaya benzer bir vakaya literatürde rastlanmamıştır. 
  
Anahtar Kelimeler: Sigara, zehirlenme, intihar, acil servis 
 
 
P 076 SPONTAN BİLATERAL QUADRİCEPS FEMORİS RÜPTÜRÜ; BİR OLGU SUNUMU 
  
Cem Yalın Kılınç1, İsmail Kırlı2, Rabia Mihriban Kılınç3, Ethem Acar4 
 

1Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi Anabilim Dalı, Muğla 
2Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Muğla 
3Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Muğla 
4Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Muğla 
  
Giriş: Spontan bilateral quadriceps tendon rupturü çok nadir görülen ve sıklıkla kronik böbrek yetmezliği(KRY) ile ilişkili olan bir 
durumdur. Hemodiyalize(HD) giren KRY’li hastalarının yaklaşık %15’inde üremik tendinopati görülür ve bu durum tendon 
rüptürüne zemin hazırlayan faktördür. KRY süresi ve HD uzunluğunun spontan quadriceps tendon rüptürü ile ilişkisi olduğu 
tahmin edilmektedir. Erken tedavi yüz güldürücüdür. Bu nedenle erken tanı çok önemlidir. Biz spontan bilateral quadriceps 
tendon rupturü vakası sunarak nadir görülen bu konuya dikkati çekmeyi amaçladık 
Vaka: 66 yaşında erkek hasta son 5 gündür olan ve giderek artan diz ağrısı şikayeti ile acil servisimize başvurdu. Travma 
öyküsü olmayan hastanın 13 yıldır KRY nedeniyle haftada 3 HD girdiği öğrenildi. Acil servis kabul muayenesinde her iki dizde 
hassasiyet ve hareketlerde ağrısı mevcuttu. Spontan dizi düz tutamıyordu (resim 1). Çekilen direk grafilerinde bilateral 
patellaların daha aşağıda olduğu ve yumuşak doku kalsifikasyonu görüldü (resim 2-3). Hastanın klostrofobisi nedeniyle 
Magnetik rezonans imaging(MRI) çektiremedi, yerine acil şartlarda yüzeyel doku ultrasonografi(USG) yapıldı ve USG’de tendon 
rüptürü bulguları gözlendi (resim3-4). Tekiklerinde patolojik olarak sadece üre: 91 mg/dL ve creatin değeri 10.3 mg/dL gelen 
hastaya dahiliye ve ortopedi konsültasyonu istendi. Dahiliye tarafından stabil edildikten sonra ortopedi tarafından ameliyata 
alınan hastanın quadriceps tendonlarının her biri patellaya konan 3 er adet sütür anchor ile tespit edildi. (resim 5). Tespit sonrası 
6 hafta alçıda takip edilen hastaya 6. haftadan sonra fizyoterapist eşliğinde diz egzersizleri başlandı. 
Sonuç: Spontan bilateral quadriceps tendon rupturü nadir görülür ve KRY ile birlikteliği vardır. Erken tedavisi çok önemlidir. 
Özellikler KRY si olan hastalar diz ağrısı şikayeti ile başvurduğunda ilk gören hekimin tanıyı hatırlaması önemlidir. 
  
Anahtar Kelimeler: Kronik Böbrek Yetmezliği, Diz Ağrısı, Spontan Bilateral Quadriceps Femoris Rüptürü 
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P 077 TRAVMATİK ASFİKSİ: OLGU SUNUMU 
  
Mehmet Tahir Gokdemir1, Ramazan Giden1, Mustafa Erman Dörterler2, Hasan Büyükaslan1, Ahmet Can Deniz1 
 

1Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Şanlıurfa 
2Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk cerrahisi Anabilim Dalı, Şanlıurfa 
  
Travmatik asfiksi, yüz, boyun ve üst ekstremitede servikofasiyal siyanoz, ödem, peteşi ve subkonjuktival hemoraji ile seyreden 
bir klinik sendromdur. Travmatik asfiksi geçici,şiddetli,sıkıştırıcı,künt bir göğüs travması sonrası gelişir. Travmatik asfiksi 
genellikle az bir prognostik öneme sahip olmasına rağmen eşlik eden yaralanmalar hayatı tehdit edici olabilir. Morbidite ve 
mortalite hastada eşlik eden kardiyovasküler, pulmoner ve diğer yaralanmaların ağrılığına bağlıdır. Olgumuz 6 yaşında erkek 
hasta torakoabdominal kompresyon sonucu gelişen nefes darlığı ve karın ağrısı ile acil servisimize getirildi. Çekilen direk 
akciğer grafisinde sol akciğerde yaygın opasite artışı mevcut idi. Toraks ve abdominal bilgisayarlı tomografide;sol akciğerde 
medial ve posterior periferik kesimlerinde yaygın, buzlu cam tarzında kontüzyonel değişiklikler izlendi. Bilateral minimal 
pnömotoraks izlendi (Resim 1 b,c). Özafagus çevresinde milimetrik pnömomediastinumu düşündüren hava imajları izlendi. 
Kostalarda fraktür saptanmadı. Karaciğer sağ lobta posterior segmente çok parçalı, en geniş 7cm’lik bir alanda laserasyon ve 
kontüzyonel değişiklik izlendi. Konservatif olarak tedavi edilen hasta, takiplerinde herhangi bir komplikasyon gelişmemesi 
üzerine taburcu edildi. Literatürde nadir rastlanan ve demostratif bulguları olan bu travmatik asfiksi olgusunu sunmayı 
amaçladık. 
  
Anahtar Kelimeler: Travmatik asfiksi, acil servis, servikofasiyal siyanoz, subkonjuktival hemoraji 
 
 
P 078 EPİLEPTİK NÖBET SONRASI NÖROJENİK PULMONER ÖDEM: BİR OLGU SUNUMU 
  
Mehmet Tahir Gokdemir1, Ramazan Giden1, Hasan Büyükaslan1, Funda Yalçın2, Ahmet Can Deniz1 
 

1Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Şanlıurfa 
2Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs hastalıkları Anabilim Dalı, Şanlıurfa 
  
Nörojenik pulmoner ödem (NPÖ), santral sinir sisteminin (SSS) ağır yaralanmalarından sonra gelişen akciğerlerde vasküler 
konjesyon, parankimal ödem ve hemorajinin meydana geldiği, hayatı tehdit edici klinik bir tablodur. En sık nedenleri arasında 
ağır kafa travmaları, subaraknoid kanama (SAK), epileptik nöbet sonrası dönem bulunurken, daha nadir olarak da multipl 
skleroz (MS), beyin tümörü, ensefalit, servikal omurga yaralanmaları ve iskemik inme sayılabilir. Etiyopatogenezi tam olarak 
anlaşılmamış olsa da, SSS yaralanmaları sonrasında gelişen sempatik sistem aktivasyonla birlikte pulmoner hidrostatik basıncın 
ve akciğer kapillerlerindeki geçirgenlik artışı sorumlu tutulmuştur. Olgumuz 21 yaşında erkek hasta,epilepsi hastası ve depakin 
kullnıyordu.Eğileptik atak sonrası nefes darlığı yakınması oldu. Akciğer grafisinde; her iki akciğer perihiler, sağ parakardiyak ve 
santral alanlarında daha belirgin olan peribronkovaskuler kılıflanma artışı ile birlikte yaygın opasiteler mevcuttu (Resim 1). 
Bilgisayarlı Tomografide (BT);Sağ hiler bölgede 19x15 mm boyutunda, sol hiler milimetrik boyutlu lenf nodu izlendi. Her iki 
akciğer parankiminde yaygın yamasal buzlu cam dansitesinde alveolar konsolidasyon alanları izlendi (Resim 2 ). Literatürde 
NPÖ Epilepsinin komplikasyonu olarak bahsedilse de klinik olarak tanısı atlanabilir. Bu yazımızda acil servisimize 3 yıldır 
epilepsi tanısı konmuş olan, genç erkek hasta da nöbet sonrası gelişen nörojenik pulmoner ödemi olan olguyu sunduk. 
  
Anahtar Kelimeler: Epilepsi, nörojenik pulmoner ödem, acil servis 
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P 079 ÇOCUKLARDA PİL YUTMA 
  
Ahmetali Sezer1, Havva Şahin Kavaklı2, Mustafa Karakuş3, Cem Akman4, Hıdır Yılmaz5, Ülkü Arslan6 

 

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Ankara 
  
Giriş: Çocuklarda yabancı cisim yutma sık görülür; pil yutulması ise bunlar arasında ayrı bir öneme sahiptir. Biz düğme pil 
yuttuğu için acil servise getirilen bir çocuk hasta olgusunu sunarak konuya dikkat çekmek istedik. 
Olgu: Üç buçuk yaşında erkek çocuk düğme pil yutma nedeniyle ailesi tarafından acil servisimize getirildi. Ailesinin verdiği 
bilgilere göre, genellikle saatlerde ve küçük el fenerlerinde kullanılan düğme pil olarak tarif edilen 1,5 voltluk alkali pil grubundan 
çinko ve manganez oksit içeren ve de şarj edilemeyen pili yaklaşık bir saat önce yutmuş olduğunu öğrendik. 
Hastanın bilinci açık, koopere, oryante, GKS: 15. Vital bulguları stabil olup yapılan fizik muayanede herhangi bir anormallik 
izlenmedi. Çekilen radyografide pil tesbit edildi ( mide distalinde yada jejunumda ). Ailesine gerekli bilgiler verilerek, çocuk 
cerrahi uzmanının bilgisi dahilinde, komplikasyon ihtimaline karşı gerektiğinde endoskopik müdahele yapılabilecek uygun 
merkeze sevk edildi. 
Tartışma ve Sonuç: Düğme piller çocuklar tarafından kolayca yutulabilir ve ciddi sindirim sistemi yaralanmalarına neden 
olabilir. Bu zararı iki mekanizmayla oluşturur: birincisi elektrokimyasal yanık; ikinci yol ise ortaya çıkan kostik madde ve metaller 
yoluyladır. Özefagiyal lezyonlar perforasyon, fistül ya da sekonder stenoza yol açabileceklerinden özellikle tehlikelidir. Düğme 
pillerde rapor edilen olguların çoğu asemptomatik seyretmesine rağmen, potansiyel olarak letal sonuçlar da olabilir. Bu nedenle 
sindirim sistemi radyografisiyle kesin tanısı konulmalıdır. Özefagusun herhangibir yerinde yerleşmiş piller derhal endoskopiyle 
çıkarılmalıdır. Bizim olgumuzda olduğu gibi diğer lokalizasyonlarda yerleşim varsa komplikasyon olmadıkça spontan 
eliminasyonu takip edilir. İntoksikasyon ihtimali pilin içerdiği elemente göre değerlendirilir; özellikle civa pillerinde bu durum 
önemlidir; ancak bunlarda bile bu ihtimal pratikte çok düşüktür. 
Sonuç olarak çocuklarda pil yutulması hızlıca acil servis başvurusunu gerektirir; ayrıca aileler açısından pil yutulmaması için 
koruyucu önlemler önem arz etmektedir. 
  
Anahtar Kelimeler: Çocuk, intoksikasyon, pil 
 
 
P 080 AİTK SONRASI İZOLE KRANİAL TRAVMA NEDENİ İLE GELİŞEN PARANKİMAL HEMATOM 
  
Ekim Sağlam Gürmen, Serkan Doğan, Musa Doğru, Ayşe Basa, Tarık Ocak 
 
Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul 
  
Giriş:Trafik kazaları, kafa travmalarının %70'inden sorumlu olup, ölümlerin %60'ında esas neden olarak kabul edilir. Kranial 
travmalar; kranial fraktürler, diffüz beyin yaralanmaları ve fokal beyin yaralanmalarını içerir. Epidural hematomlar, akut subdural 
hematomlar ve intraserebral hematomlar fokal beyin yaralanmaları içinde değerlendirilir. Kranial fraktürler; lineer, kommunike, 
diastatik, bazal veya depresyon şeklinde olabilir. İntraserebral hematomlar % 80-90 oranında frontal ve temporal bölgede 
görülür ve occipital ve lateral fraktürlerle birliktedir. Tedaviye yanıtları iyi değildir, %50-60 mortal seyrederler. Biz bu olgu 
sunumumuzda, araç içi trafik kazası geçiren ve klinik olarak hafif yaralanma olarak kabul edilen bireyde tespit ettiğimiz 
intraparankimal beyin kanamasını tartışmayı hedefledik. 
Olgu: Acil kliniğimize 43 yaşında erkek olgu, araç içi trafik kazası sonrası araçtan inerken aracın kapısına kafasını çarpma ve 
sonrasında kafa bölgesinde kesi ile başvuruda bulundu. Hasta maddi unsurlu bir kaza olduğunu ve kafa bölgesindeki bir 
kesiden başka şikayetinin olmadığını belirtti. Fizik muayenesinde; GKS: 15, IR+/+, pupilleri bilateral izokorik ve nörolojik 
muayenesi olağandı. Sağ parietal bölgede yaklaşık 3-4 cm cilt-cilt altı kesisi mevcuttu. Tüm vücut bölgesi ayrıntılı bakısısnda 
travma bulgularına rastlanmadı. Vital bulguları stabil idi. Çekilen Beyin BT'de; sağ temporal lob medialinde 13x23 mm 
boyutlarda hematom ile uyumlu hiperdens alan saptandı. Hastaya beyin cerrahi görüşü istendi. Takibinin 8. Saatinde çekilen 
kontrol beyin BT de sağ temporal bölgede 2.1 cm çaplı parankimal hemoraji ve sağ serebral hemisferde diffüz ödem görünümü 
saptanan hastaya beyin cerrahi kliniğine yatış yapıldı. 
Sonuç: Araç içi trafik kazalarında izole kranial yaralanmalar sıkça görülmekte ve fatal seyredebilmektedir. İlk anda klinik bulgu 
vermese bile dikkatli bir fizik muayene ve gözlem bu hastalarda önemli bir unsurdur. Her ne kadar hafif travmatik beyin 
yaralanma tariflese ve GKS:15 olsa bile, iyi bir gözlem ve hasta yönetimi ile izole kranial yaralanmalar-hemorajiler tespit 
edilebilinir. Acil servise geçirilmiş trafik kazası sonrası başvuran olgularda tam bir fizik muayene ve iyi ve kuşkucu bir hasta 
yönetiminin doğru bir yaklaşım olduğunu düşünmekteyiz. 
  
Anahtar Kelimeler: AİTK, parankimal hematom, kranial yaralanma 
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P 081 HEREDİTER ANJİÖDEM TEDAVİSİNDE C1 ESTERAZ İNHİBİTÖRÜNÜN ETKİSİ 
  
Ekim Sağlam Gürmen, Serkan Doğan, Zeynep Saral Öztürk, Kadir Özsivri, Tarık Ocak 
 
Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul 
  
Giriş:Herediter Anjioödem(HA) fonksiyonel C1-Esteraz İnhibitör(C1Eİ) proteinin konjenital eksikliği sonucu oluşan, otozomal 
dominant geçişli nadir görülen bir hastalıktır. HA’li hastalar klinik olarak; yüz, gövde, solunum yolları, abdominal organlar ve 
ekstremiteleri etkileyen tekrarlayan ödem epizotları ile karakterizedir. Ataklar ya spontan olarak ya da stres veya travmanın 
tetiklemesi ile oluşur. Ürtiker olmadan tekrarlayan yumuşak doku ödemi ve obstruksiyona neden olan hava yolu ödemi kliniği 
oluşturur. En ciddi komplikasyonu ve ölümlerin nedeni laringeal ödemdir. HA’in en spesifik yanı bilinen tedavilere yanıt 
vermeyen yaygın ödem ile seyretmesidir. Biz bu olgu sunumunda, HA’le acil servisimize başvuran ve Taze Donmuş Plazma 
kullanımını kabul etmeyen bir olguda C1Eİ kullanımının klinik etkisini sunmak ve tartışmak istedik. 
Olgu: Acil kliniğimize 42 yaşında bayan olgu yüzde göz çevresinde şişme nefes almada zorluk şikayeti ile başvurdu. Şişliklerin 
bir anda başladığını besin ve ilaç alımı ile ilişkisiz olduğunu ve gitgide nefes darlığının arttığını ifade etti. HA tanısı olan 
hastanın, her sene bahar aylarında atak yaşadığı öğrenildi. Hastanın GKS: 15 olup vital bulguları stabildi. Muayenesinde, 
periorbital ödem ( sol göz çevresinde daha yoğun olmakla beraber), uvula ödemi mevcuttu. Vücutta ürtikeryal döküntüleri yoktu. 
Hastaya iv damar yolu açılarak standart anafilaksi tedavileri ve oksijen tedavisine başlandı. Klasik anafilaksi tedavilerine yanıt 
vermeyen ve TDP tedavisini kabul etmeyen hastaya C1Eİ 1000 Ünite yavaş infüzyon ile 10 dakikada (Cetor IV 5 ml Flk 1x2, 0R) 
uygulandı. C1Eİ’ne yanıt olarak uvula ödeminde ve periorbital ödemde gerileme infüzyon bitiminde gözlendi. Takiplerinde 
larinks ödemi ve yumuşak doku ödemi gözlenmeyen hasta önerilerle taburcu edildi. 
Sonuç: HA, tedavisinde akut ataklarda C1Eİ infüzyonu kullanılırken, akut profilakside cerrahi girişimlerden önce C1Eİ 
konsantresi, yokluğunda TDP ile atenue androjenler ve antifibrinolitikler kullanılabilinir. Bu olgularda hazırlanması zaman alan ve 
yan etki profili geniş bir tedavi olan TDP ugulanmasının yerini almış olan C1Eİ’nün kullanılmasının hızlı ve etkili bir yaklaşım 
olduğunu düşünüyoruz. 
  
Anahtar Kelimeler: Herediter anjiödem, C1 esteraz inhibitörü, TDP 
 
 
P 082 ACİL SERVİSE KARIN AĞRISI İLE BAŞVURUDA AZ RASTLANAN TANI: ABDOMİNAL MİGREN 
  
Ekim Sağlam Gürmen, Ali Sağlık, Rabia Birsen Tapkan, Alp Yılmaz, Tarık Ocak 
 
Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul 
  
Giriş:Migren nörolojik, gastrointestinal ve otonom değişikliklerin çeşitli kombinasyonlarda eşlik ettiği primer, epizodik bir baş 
ağrısıdır. Migren tanısı öyküye bakılarak konur. Fizik muayene, nörolojik muayene, laboratuar ve görüntüleme incelemeleri 
normaldir. Migrende ağrı ataklar halinde gelir. Ağrı çoğu zaman 4-72 saat içinde sonlanır ve ataklar arasında kişi normal 
hayatına devam edebilir. Migren; auralı migren, aurasız migren, migrenin yaygın öncülleri olabilecek çocukluk çağının periyodik 
sendromları ( tekrarlayıcı migren, abdominal migren),retinal migren olarak sınıflandırılır. Abdominal migrende 1- 72 saat süren 
orta hatta göbek çevresinde yerleşen künt vasıflı orta şiddette süren en az 5 atak olmalı ve iştahsızlık, bulantı, kusma eşlik 
etmeli ve karın ağrısı başka bir hastalığa bağlı olmamalıdır. Sunumumuzda, kliniğimize karın ağrısı ile gelen abdominal migren 
olgusunu tartışmak istedik. 
Olgu: Acil kliniğimize 26 yaşında bayan olgu, karın ağrısı, bulantı hissi ile beraber olan baş ağrısı şikayeti ile başvurdu. Fizik 
muayenesinde; batın özellikle epigastrik bölge olmak üzere genel olarak hassas olup, defans-rebound yoktu. Vital bulguları 
stabil idi. Yaklaşık olarak 7 yıldır mevcut şikayetlerinin olduğu öğrenildi. Mevcut şikayetlerinin özellikle stresli zamanlarda daha 
fazla olduğu ve neredeyse her ay bir atak yaşadığını ifade ediyordu. Karın ağrısının menstrüel siklüs dönemlerinden bağımsız 
olduğu, yapılan ileri tetkiklerde gerek labaratuvar, gerek radyolojik tetkikleri, gerekse de üst gastrointestinal sistem endoskopik 
incelemelerinin normal olduğu öğrenildi. Ailede özellikli bir rahatsızlık olmadığı ifade edildi. Acil şartlarda istenilen tetkiklerinde 
patoloji yoktu. Abdominal migren düşünülerek başlanılan Metoklopramid HCl 10 mg ve hidrasyon tedavisine yanıt alındı. 
Hastaya takip, tedavi ve ileri tetkik amacı ile nöroloji kontrolü önerildi. 
Sonuç: Abdominal migren, altta yatan başka bir patoloji olmadan künt vasıflı karın ağrısı, iştahsızlık bulantı ve kusma epizotları 
ile seyreden migren spektrumu içinde yer alan klinik tanıdır. Migren tedavisi veya semptomatik tedavi ile rahatlar. Biz bu sunum 
ile acil servise karın ağrısı ile başvuran hastalarda az rastlanan abdominal migren tanısının akılda tutulması gerektiğini 
hatırlatmak istedik. 
  
Keywords: Abdominal Migren, Karın Ağrısı, Metoklopramid HCl 
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P 083 TRAUMATIC TESTICULER DİSLOCATION: A CASE REPORT 
  
Omer Doğan Alatas1, Ethem Acar1, Birdal Yıldırım1, Halil Beydilli1, Gündüz Memiş2, Mehmet Çetinkaya3 
 

1Mugla Sitki Kocman University, School of Medicine, Department of Emergency Medicine, Mugla 
2Mugla Sitki Kocman University, School of Medicine, Department of General Surgery, Mugla  
3Mugla Sitki Kocman University, School of Medicine, Department of Urology, Mugla  
  
Introduction: Motorcycle crashes are often fatal and are frequently associated with multiple and severe injuries including 
testicular dislocation. Considering the importance of preserving testicular function, early diagnosis of these patients is essential. 
Therefore, timely diagnosis through the initial observations by a physician is extremely important for clinical outcomes. Absence 
of the testicle within the scrotum is the most important sign during the initial physical examination. The diagnosis can further be 
confirmed by using ultrasonography and abdominal computerized tomography. Upon early diagnosis, the success rate for 
manual reduction increases, and the additional surgical load decreases in these patients. We aimed to draw attention to the 
importance of early diagnosis of testicle dislocation in a patient after a motorcycle accident. Emphasis on the initial examination 
by the emergency department in the early diagnosis will be discussed. 
Case: A 25 year old male patient was brought to emergency room (ER) of our hospital after a motorcycle crash. Upon 
examination, the general condition of the patient was moderate, but he had a large cut at the occipital region. An abdominal 
examination revealed a mass at his left lower quadrant. During a testicular examination, the left testicle was not found in the 
scrotum. The manual reduction was performed and was successful.  
Conclusıon: Testicle dislocation is a serious traumatic scenario which can be promptly diagnosed by the responsiveness of an 
ER physician. It is a rare occurrence and is often associated with multiple traumas such as motorcycle accidents. Upon 
suspicion, the proper diagnosis must be confirmed immediately using USG and Doppler USG and an associated physician 
should be consulted. 
  
Keywords: Testiculer dislocation, motorcycle crash, manual reduction 
 
 
P 084 BOYUNDA YUMUŞAK DOKU ENFEKSİYONU VE GERÇEK BİR ACİL-1 
  
Sema Gökova, Feriyde Çalışkan Tür, Murat Yeşilaras, İbrahim Toker, Orkun Ünek, Necmiye Yalçın, Hamdi Karakulak 
 
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Servis Kliniği, İzmir 
  
Giriş: Ludwig Anjini, boyun ve ağız tabanındaki sublingual, submental ve submandibular bölgeyi içeren, yumuşak dokuların 
ilerleyici gangrenöz sellülittir. En sık enfeksiyon kaynağı dental enfeksiyonlardır. Kötü ağız hijyeni önemli bir predispozandır.  
Olgu: 55 yaşında erkek hasta birkaç gündür artan boğaz ağrısı, yutma güçlüğü ve boyunda şişlik şikayetiyle acil servise 
başvurdu. Bir hafta önce diş hekimine muayene olduğu ve 5 günden beri adını bilmediği bir antibiyotik kullanıyordu. Kan 
basıncı, oksijen saturasyonu normaldi ve solunum sıkıntısı yoktu. Ateş (38C) ve taşikardisi (110 atım/dakika) mevcuttu. Boyun 
hareketlerinde kısıtlılık, submandibuler alanda sternoklavikuler alana kadar uzanan belirgin şişlik ve ortasında siyahlaşmanın 
etrafında hiperemi mevcuttu. Çene hareketlerinde ağrı ve kısıtlılık, ağız içinden pis kokulu akıntı mevcuttu.  
Tetkiklerinde lökosit sayısı 45 900 x10^3/µL, üre: 134 mg/dL ve kreatinin: 1.9 mg/dL, kreatinin kinaz: 643 U/L, C-Reaktif 
Protein:427 mg/L olarak tespit edildi. Ultrasonografide boyunda apse tespit edildi. Boyun bilgisayarlı tomografisinde ağız 
tabanında bilateral sublingual ve submandibuler bölgeyi tutan superiorda sol parafarengeal alan boyunca uzanım gösteren, 
inferiorda cilt altı yumuşak dokuları boyunca infrahyoid bölgeye kadar uzanan yumuşak doku enfeksiyonu ile uyumlu amfizem 
alanları ve ağız tabanı düzeyinde apse ile uyumlu koleksiyon alanları ve hava yolunda orofarenks düzeyinde sağa doğru 
deviasyon tespit edildi.  İzlemde inspirasyonda daha belirgin olan solunum sıkıntısı meydana geldi. Stridoru yoktu. Hasta Ludwig 
Anjini ve boyuna yayılan nekrotizan fasiit tanısı ile acil operasyon planlanarak hastaneye yatırıldı.  
Sonuç: Ludwig anjini gerçek bir acil olup klinik olarak kolay tanı konabilen ve sık görülmeyen bir yumuşak doku enfeksiyonudur. 
Solunum yolu obstrüksiyonu Nekrotizan fasiit gelişen olgular daha hızlı meydana gelir. Bası bulguları olan olgularda cerrahi 
drenajı ve debridman geciktirilmemelidir. 
  
Anahtar Kelimeler: Yumuşak doku enfeksiyonu, Ludwig anjini, nekrotizan fasiit, hava yolu obstrüksiyonu 
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P 085 HAVA YOLU GÜVENLİĞİNİ TEHDİT EDEN BİR BOYUN ENFEKSİYONU - 2 
  
Sema Gökova, Feriyde Çalışkan Tür, Mustafa Sever, Özge Duman Atilla, Orkun Ünek, Bünyamin Zirek, Emirhan Erdem 
 
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Servis 
  
Giriş: Acil servise ayaktan başvuran ve boyunda kitle şikayeti olan hastalarda geniş bir öntanı olasılığı vardır. Ancak hastanın 
klinik olarak selim bir enfeksiyon görünmesine rağmen altta yatan hastalıkların gözönünde bulundurulmaması ve bilinmeyen 
bazı durumlar solunum yolunu tehdit edebilir. 
Olgu: 41 yaşında erkek hasta bir haftadır boyunda şişlik ateşlenme, öksürük ve nefes darlığı nedeniyle acil servise başvurdu. 
Gecikmiş bir boyun apsesi tanısı olan hasta kulak burun boğaz konsultasyonu sonrası taburcu edildi. Ancak taburculuk 
planlanırken solunum arresti olan olgu, zor havayolu entübasyonu ve kardiyak arrest sonrası yeniden canlandırılarak yoğun 
bakıma yatırıldı. Uzun bir yoğun bakım yatışı sonrası ex oldu. 
Sonuç: Boyunda yumuşak doku enfeksiyonu solunum yolunu tıkaması bakımından hayati önemi olabilen acil bir durumdur. 
Gerekli konsültasyonlara rağmen taburcu edilen olgularda acil tıp hekimi solunum yolunda tıkanma dahil riskleri öngörerek erken 
entübasyon ve yatış açısından ısrarlı davranmalıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: Boyun enfeksiyonu, yumuşak doku enfeksiyonu, solunum yolu obstruksiyonu, solunum arresti, zor 
entübasyon 
 
 
P 086 RENAL KOLİK AMA DEĞİL! 
  
Feriyde Çalışkan Tür, Emirhan Erdem, Zeynep Temizyürek, Turgay Yılmaz Kılıç 
 
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Servis Kliniği, İzmir 
  
Giriş: Acil hekimliğinde acil servise tekrar başvuran hastaların eski şikayetlerine konfüze olunması sık görülen bir durumdur. 
Ancak hastanın şikayetlerine rağmen yine de başka bir acil akla gelmeyebilir. Oysa 'hastalık yok, hasta var' deyimi en çok acil 
servis hastalarına uyan bir durumdur. 
Olgu: 27 yaşında bir bayan hasta sağ yan ağrısı nedeniyle acil servise getirildi. Medikasyonları yapıldığı sırada birkaç saat 
sonra bulanık görme gelişti. Görme bozukluğu, yapılan ilaçların yan etkisi olarak düşünüldü ve taburcu edildi. Aynı şiftte tekrar 
acil servise getirildi, farklı bir tanı düşünülmeyip taburcu edildi. Ertesi gün tekrar acil servise başvurusunda yan ağrısı ve inatçı 
görme bulanıklığı şikayeti vardı. Hatta görme bozukluğu için göz doktoruna gittiği öğrenildi, tetkikleri normal olmasına rağmen 
acil tıp uzmanının titizlikle yaptığı muayenede görme alanı defekti belirlenmedi. Hasta, yine renal kolik tanısıyla medikasyonu 
yapılarak taburcu edildi. Ancak, hasta ilk şikayetlerinin 32. saatinde baş ağrısı, bulantı kusma ve kolik yan ağrısı şikayetleriyle 
acil servise 4. kez başvurdu ve ileri tetkik edilerek intrakranial kanama saptandı. 
Sonuç: Hastalık yok, hasta var deyimi en çok acil servis hastalarına uymaktadır. Acil servise hasta birden fazla başvuruyor ve 
anlamsız şikayetleri bir arada söylüyorsa acil hekiminin bu hastaları tetkik edilmiş olsa bile yeniden objektif olarak 
değerlendirmesi hayat kurtarıcı olabilir. 
  
Anahtar Kelimeler: Renal kolik, görme bozukluğu, metoklopramid, Hiyosin - N – butilbromür, intrakranial kanama 
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P 087 Çocukluk çağında tekrarlayan kırıklı posterior kalça çıkığı 
  
Musa Dogru1, Serkan Dogan1, Cafer Ozgur Hancerli2, Türker Karaboga1, Tarik Ocak1 
 

1istanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İstanbul 
2istanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi Kliniği, İstanbul 
  
Giriş: Çocukluk çağında travmatik kalça çıkığı oldukça nadirdir. Kısıtlayıcıkemik yapıların henüz tam gelişmemiş olmasından 
dolayı erişkin travmatik kalça çıkıkları ile kıyaslandığında dahadüşük enerjili travmalar ile gelişebilir. Çıkık öne ya da arkaya 
olabilmektedir. En sık görülen arkaya çıkıktır; kalça fleksiyonda iken femura aksiyal yüklenmeyle oluşur. Çocukluk çağında 
travmatik kalça çıkığının redüksiyonu kolay olmasına karşın erken ve geç dönem komplikasyonlar gelişebilmektedir. Çıkığa eşlik 
eden kırık, çocuklarda yetişkinlerdeki kadar sık görülmemektedir. Osteonekroz ve tekrarlayan çıkıklarda görülebilir.  
Olgu: Acil kliniğimize getirilen 12 yaşında erkek hastanın koşarken diz üzeri düşme sonrası sağ kalçada ağrı ve hareket 
kısıtlılığı olduğu öğrenildi. Yakınları tarafından 4 ay önce yine düşme nedeniyle sağ kalçada çıkık olduğu ifade edildi. Fizik 
muayenesinde; bilinç açık, oryente-koopereydi. Şşiddetli sağ kalçada ağrı dışında şikayeti bulunmuyordu. Kalça muayenesinde 
hareketler aktif ve pasif olarak yapılamıyor ve uyluk fleksiyon, adduksiyon ve iç rotasyonda duruyordu. Sağ alt extremite 
nörovasküler muayenesinde patoloji yoktu. Sağ kalça direk grafisinde, posterior çıkık olduğu gözlendi. Ortopedi kliniğince 
değerlendirme sonrası 2. saatinde sedasyon altında kalçası kapalı olarak redükte edildi ve pelvi pedalik alçı uygulandı. İşlem 
sonrası çekilen bilgisayarlı tomografisinde femur başının yerinde olduğu ve acetabular arka dudakta kırık olduğu tespit edildi. 
Hasta 2 gün sonra yatak istirahati önerilerek taburcu edildiği öğrenildi. 
Sonuç: Olgumuzda yüksek enerjili bir travma olmamasına karşın tekrarlayan ve kırıklı kalça çıkığı oluşmuştur. Ancak 
unutulmamalıdır ki çocukluk çağında kalça çıkığında erken tanı ve redüksiyon ile ek patolojiler eşlik etse bile sonuçlar yüz 
güldürücüdür. 
  
Anahtar Kelimeler: Kalça çıkığı, çocuk, düşme 
 
 
P 088 OSTEOGENEZİS İMPERFECTA TANILI ÇOCUKTA DÜŞÜK ENERJİLİ KAFA TRAVMASI SONRASINDA 

KRANYUM FRAKTÜRÜ 
  
Serkan Dogan1, Zeynep Ocak2, Fatih Coskun1, Ekim Saglam Gurmen1, Elif Kececi1, Tarik Ocak1 
 

1istanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İstanbul 
2istanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Genetik Bölümü, İstanbul 
  
Giriş: Osteogenezis imperfecta (Oİ) mezodermal dokuları tutan, kemik kütlesinde azalma ve kemik frajilitesinde artma ile 
karakterize bir hastalıktır. Ligamentöz laksite ve düşük enerjili travmalara bağlı gelişen iskelet sistemi özellikle ekstremitede 
kemik kırıkları, dislokasyonlara bağlı gelişen eklem deformiteleri ve kontraktürler Oİ seyrinde sıkça görülür. Bu yazımızda bebek 
arabasından yere düşüp kafasını çarpan ve beyin tomografisinde kranyumda fraktürü olan olguya değinmek istedik.  
Olgu: Acil servisimize 11 yaşında kız olgu bebek arabasından yere düşmesi üzerine getirildi. Bulantı kusma ve bilinç kaybı 
olmadığı söylendi. Hikayesinde Oİ tanısı olduğu düşük enerjili travmalar sonucunda üst ve alt ekstremitelerinde kırık ve 
dislokasyonlar geliştiği ve buna bağlı olarak iskelet sisteminde deformite ve kontraktürlerinin olduğu öğrenildi. Genel durumu iyi 
GKS:15 bilinç açık koopere oryante idi. Fizik muayenesinde sağ frontalde 2x2 cm’lik abrazyonu, sağ orbita çevresinde ekimozu 
ve şişliği vardı (Resim-1). Palpasyonla krepitasyon, cilt altı amfizem ve kemikte çökme yok idi. Göz hareketleri normal olup ışık 
refleksi bilateral reaktifti. Hastanın tüm iskelet sisteminde eski kemik deformiteleri ile eklem kontraktürleri vardı. Olguya mevcut 
hastalığı göz önünde bulundurularak çekilen beyin tomografisinde, sağ frontal kemikten başlayıp orbita süperior duvarına 
uzanan fissür tarzında kırık saptandı (Resim 2). Beyin cerrahisi ve Göz hastalıkları konsültasyonlarısonucunda acil bir müdahale 
düşünülmeyen hasta kontrol önerilerek taburcu edildi.  
Sonuç: Oİ tanılı hastalarda özellikle düşük enerjili travmalarda bile iskelet sisteminde kırıklar oluşabilmektedir. Bizim olgumuzda 
izole kafa travması mevcut olup beyin tomografisi çekimi açısından endikasyon olmamasına rağmen Oİ tanısı olduğu için kırık 
ihtimalinin yüksek olması üzerine beyin tomografisi çekilmiştir. Sıklıkla iskelet sisteminde kırık ve deformiteler görülen bu 
hastalarda bizim olgumuzdaki gibi kranial kırıklar oldukça nadir görülmektedir. Sonuç olarak kemik deformiteli hastalarda Oİ 
tanısı ön planda düşünülmeli ve biz acil hekimleri travma enerjisi düşük dahi olsa görüntüleme endikasyonlarımızı genişleterek 
incelemeler yapmalıyız. 
  
Anahtar Kelimeler: Osteogenezis imperfecta, kafa travması, düşme 
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P 089 NONTRAVMATİK BİLATERAL ANTERİOR OMUZ ÇIKIĞI 
  
Serkan Dogan, Ekim Saglam Gurmen, Musa Dogru, Rabia Tapkan, Tarik Ocak 
 
İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İstanbul 
  
Giriş: Tüm yönlerdeki iki taraflı omuz çıkıkları oldukça nadir görülmektedir.İki taraflı öne omuz çıkıkları; epilepsi nöbeti geçiren 
hastalarda, ilaç bağımlısı kişilerde görülen nöbetlerde, hipoglisemide, eklem gevşekliği olup istemli olarak omuz eklemini 
çıkartanlarda ve travma sonrasında oluşabilir.Sunumumuzda, Alzheimer tanılı yatalak hastada çekilen akciğer grafisinde 
rastlantısal olarak saptanan iki taraflı omuz çıkığı olgusunu tartışmak istedik. 
Olgu: Acil servisimize 112 ekipleri tarafından Alzheimer tanılı ve son birkaç gündür oral alım bozukluğu gelişen 84 yaşında 
kadın bir olgu getirildi. Genel durumu iyi, bilinci açık GKS:15, vital bulguları stabil idi. İlk bakışta kaşektik, cilt turgor tonusu 
azalmış ve kifotik bir duruş postürünün olduğu görüldü. Solunum sistemi muayenesinde sol alt zonlarda solunum seslerinin 
azaldığı saptandı. Monitörize edilen hastaya saatte 100 cc %0.9luk serum fizyolojik verilmeye başlandı. Kan tetkiklerinde Na: 
150 meq/L olması üzerine dahiliye ile konsülte edildi. Akciğer grafisi incelenirken sol alt zonda küçük bir infiltratif alan olduğu 
görüldü. Ayrıca rastlantısal olarak bilateral anterior omuz çıkığı saptandı (Resim 1). Hastaya ve ailesine omuz çıkığı etiyolojisi 
açısından herhangi bir travmaya maruz kalıp kalmadığı, nöbet geçirip geçirmediği ve daha önceden böyle bir durumun yaşanıp 
yaşanmadığı soruldu. Aile tarafından hiçbir sorunun ve durumun yaşanmadığı öğrenildi. Bunun üzerine olguya omuzları da içine 
alan toraks tomografisi çekilip ortopedi ile konsülte edildi (Resim 2). Ortopedi konsültasyonu sonucunda mevcut tablonun kronik 
olduğu ve acil müdahaleye gerek olmadığı söylendi. Olgu, hipernatremi ön tanısıyla ileri tetkik ve tedavi amacıyla dahiliye 
servisine yatırıldı.  
Sonuç: Omuz çıkıklarının çoğugenç erkeklerde ve travma sonucu meydana gelmektedir. İleri yaştaki çıkılarda ise en önemli 
etken omuz kapsülündeki kollajen çapraz bağlarının sayısında azalma nedeniyle olan omuz instabilitesidir. Bizim olgumuzda 
yaşlı ve kaşektik olmasından dolayı omuz ekleminin sağlamlığını kaybetmesi sebebiyle spontan olarak çıktığını düşünmekteyiz. 
Bu sebepledir ki özellikle kaşektik, dehidrate ve iskelet sisteminde postür bozukluğu olan geriatrik hastalarda olası çıkıklar 
açısında büyük eklemler mutlaka değerlendirilmelidir. 
  
Anahtar Kelimeler: Geriatri, omuz çıkığı, bilateral 
 
 
P 090 ATİPİK BULGUYLA GELEN BİLATERAL DEV PSOAS ABSESİ 
  
Serkan Dogan, Bülent Yüksel, Türker Karaboga, Ali Saglık, Tarik Ocak 
 
İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İstanbul 
  
Giriş: Psoas absesi nadir görülen ve akla getirilmediği sürece güç tanı konabilen klinik bir tablodur. Geç tanı yüksek mortalite ve 
morbidite oranlarıyla seyredebilir. Psoas absesi çocuklarda ve gençlerde daha sık, yaşlılarda ise daha seyrek görülmektedir. 
Sunumumuzda, sağ kasık bölgesinde hafif kızarıklık ve ağrı ile başvuran ve bilateral psoas absesi saptanan olguyu tartışmak 
istedik. 
Olgu: Acil servisimize 32 yaşında erkek olgu sağ inguinal bölgesinde kızarıklık ve bacağa yayılan ağrı ile başvurdu. Genel 
durum iyi, bilinç açık koopere-oryante idi. Muayenesinde, batın sağ alt kadrandan başlayan inguinal bölgeye uzanan 4x4 cm’lik 
hiperemisi ve ısı artışı vardı. Batında defansve rebound saptanmadı. Ürogenital bölge muayenesi doğaldı. Vital bulguları 
stabildi. Kan tetkik sonuçlarında,WBC: 11630 mm3, CRP: 96.30 olarak yüksek saptandı. Batın USG normal olarak 
değerlendirildi. Mevcut klinik durumun aydınlatılması için çekilen batın tomografisinde; bilateral psoas kasında yaklaşık 9 cm 
boyutunda ve yine bilateral gluteal kaslarda yaklaşık 6 cm boyutlarında yoğun içerikli semi solid abse görünümü saptandı 
(Resim 1). Analjezik ve antibiyoterapi uygulanan hasta genel cerrahi kliniğine dvredildi. 
Sonuç: Psoas absesi nonspesifik bulgular ile prezente olan, genç yaşta sık görülen ve bu nedenle teşhisinde zorluklar 
yaşanabilen, nadir bir hastalıktır. Hastamızın genç olması, atipik bulgularla başvurması, vital bulgularının normal olması sadece 
infeksiyon belirteçlerinin bulunması bizi psoas absesi açısından şüphelendirmiştir. Bu sebeple ileri inceleme yapılıp 
tomografisinde bilateral dev psaoas absesi saptanmıştır. Sonuç olarak biz acil hekimleri atipik başvurularda ve tam oturmayan 
klinik tablolarda geç kalındığında ise ciddi mortaliteye neden olan psoas absesini düşünmeli ve tanısal işlemleri derhal 
başlatmalıyız. 
  
Anahtar Kelimeler: Psoas absesi, atipik, bilateral 
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P 091 YAŞLI KADIN HASTADA HAVA YOLUNU TEHDİT EDEN DEV OROFARİNGEAL KİTLE 
  
Serkan Dogan, Zeynep Saral Ozturk, Ekim Saglam Gurmen, Kadir Ozsıvrı, Tarik Ocak 
 
İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İstanbul 
  
Giriş: Oral kavitedeki kitleler ve şişlikler her zaman hava yolunu tıkaması açısından risk oluşturmaktadır. Uvulanın alerjik olarak 
şişmeside hava yolunda ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Oral kavite kitleleri özellikle 60 yaşlarında ve erkeklerde daha sık 
görülmektedir. Dermoit kistten sguamöz hücreli kanser ve lenfomaya kadar geniş bir spektruma sahiptir. Sunumumuzda, yaşlı 
bir hastada ani gelişen uvular kitlenin acil servisteki yönetiminden bahsetmek istedik. 
Olgu: Acil servisimize 83 yaşında kadın hasta son bir saat içinde ağız içinde birden oluşan şişlik ile başvurdu. Aile ve olgudan 
alınan öyküye göre yemek yedikten sonra ağız içinde bir şişliğin belirmeye başladığını ve gittikçe büyüdüğünü ifade etti. Hasta 
ağzını bile kapatamadığını dilini ağız içinde hareket ettiremeyecek kadar zorlandığını ve nefes almakta güçlük çektiğini ifade 
etti. Fizik muayenesinde orofarinkste dil süperiorunda sola doğru ağızdan dışarı taşan dev kitle formasyonu vardı (Resim 1). Dil 
basacağı ve ışık kaynağı ile yapılan orofarengeal muayenede ağız tam açıklığı sağlanamadığı için kitlenin net orjini görülemedi. 
Kitlenin frajil olabileceği düşünülerek orofarengeal muayenesi sonlandırıldı. Kulak, nazal kavite ve boyunda ek bir kitle ya da 
şişlik yok idi. Hastada solunum sesleri bilateral eşit idi. Vital bulguları stabildi. Hasta hava yolu tıkanıklığı riski yüksek 
olduğundan yakın monitörize edildi, baş tarafı 45 derece yüksekliğe alındı. Anjioödem düşünülerek histamin 1 ve 2 reseptör 
antagonistleri ile steroid tedavisine başlandı. Acil serviste 2 saatlik kontrol muayenelerinde kitlede herhangi bir değişiklik 
olmadığı ve durumunun stabil olduğu kaydedildi. Laboratuar tetkiklerinde anormal bir sonuç yok idi. Hasta ileri tetkik ve tedavi 
amacı ile KBB kliniği takibine devredildi. 
Sonuç: Ani gelişen uvular kitle lezyonlara bağlı akut solunum problemleri acil çalışanları için riskli bir grubu oluşturmaktadır. Acil 
kliniklerinde etiyolojiyi aydınlatmanın yanı sıra uygun solunum yolu manevraları ile solunumun güvenli bir şekilde devam etmesi 
de sağlanmalıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: Geriatri, hava yolu, orofarengeal kitle 
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P 092 SPONTAN KARACİĞER RÜPTÜRÜ 
  
Esra Karaman1, Bahattin Bayar1, İlker Kızıloğlu1, Feride Sinem Akgün2 
 

1Muş Devlet Hastanesi, Muş 
2Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, İstanbul 
  
Giriş: Karın ağrısı acil servise başvuruların önemli bir kısmını oluşturur. Karın ağrısı ve akut batın tablosuna neden olan birçok 
sebep bulunmaktadır. Karaciğer siroz rüptürü de nadir görülen bir sebeptir. Bizde vakamızda özgeçmişinde özellik olmayan, 
karın ağrısı şikayetiyle acil servise başvuran hastayı sunmayı amaçladık. 
Olgu: 78 yaşında erkek hasta iki gün önce başlayan karın ağrısı şikayetinin artması nedeniyle başvurdu. Kanbasıncı 90/60 
mmHg, nabız 105 atım/dk, solunum sayısı 20/dk ve ateş 37.3°C idi. Fizik muayenesine batında distansiyonu, yaygın defans ve 
rebaundu olan hastanın akut batın ve şok tablosu mevcuttu.Tam kan ve biyokimyasal tetkiklerinde özellik yoktu. Kliniği stabil 
olmayan hastaya çekilen acil abdomen tomografi raporunda karaciğerin sirotik görünümde olduğu ve batın içerisinde bütün 
kadranlarda yaygın yoğun içerikli mayi olduğu belirtildi. Hasta karaciğer siroz rüptürü ön tanısıyla acil ameliyata alındı. 
Sonuç: Spontan karaciğer rüptürünün ensık nedeni HCC (%85) olup diğer nedenler sırasıyla karaciğer adenomu (%6), siroz 
(%4), hemanjiom (%3) ve metastatik karaciğer tümörleri (%1.5) dir. Spontan rüptür ani bir şekilde gelişir ve akut batın tablosuna 
neden olur. Chen ZY ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada karaciğer rüptürü olan vakaların %90ında karın ağrısı, %53 ünde 
şok tablosu, %27 sinde akut peritonit saptanmıştır. Tanıda ultrasonografi, tomografi ve anjiografi kullanılabilir.Siroz zemininde 
gelişmiş HCC olan hastalarda rüptür tedavisi oldukça zor ve mortaldir. Bu hastalarda tedavide ilk seçenek transarteriyel 
embolizasyon ve takiben yapılacak olan elektif hepatektomidir. Karaciğer rüptürü mortalitesi nedeniyle acil tanı ve tedavi 
gerektiren bir durumdur. HCC veya siroz tanısı olmayan, akut batın ve şok tablosuyla acil servise başvuran hastalarda akılda 
bulundurulması gereken tanılardan biri de spontan karaciğer rüptürü olmalıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: Karaciğer, rüptür, siroz, spontan 
 
 
P 093 HEMOPTİZİNİN NADİR NEDENİ: KİST HİDATİK 
  
Göksu Afacan, Mustafa Narin 
 
Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Servis Kliniği, Erzurum 
  
Amaç: Hemoptizi alt solunum yollarından kaynaklanan, genellikle öksürük ve balgam ile birlikte olan kanamadır. Çok az 
miktarda, balgama bulaşık çizgi şeklinde olabileceği gibi, yaşamı tehdit eden massif kanamalar halinde de görülebilir. Biz de 
servisimize hemoptizi ile başvurup görüntüleme yöntemlerinde kist hidatik tespit edilen bir olguyu sunduk.  
Olgu: Onsekiz yaş erkek hasta, yaklaşık bir haftadır süren öksürük ve bir gündür devam eden masif hemoptizi şikayeti ile 
başvurdu. TA:110/70 mmHg, solunum sayısı: 28, ateş: 36.2 derece olarak ölçüldü. Hastanın bakılan değerlerinde Hgb: 14.82 
g/dl, Hct: 43.07%, Eos: 0.3916%, Wbc: 18.35, CRP: 9.11 mg/dl olarak tespit edildi. Çekilen posteroanterior akciğer grafisinde 
düzgün sınırlı sağ alt lob sınırları içerisinde bulunan hiperdens şüpheli bir lezyon görüldü. Hastanın genç olması, ateşinin 
olmaması, kliniğinin pnömoni ile uyumlu olmaması ve direkt grafide şüpheli lezyon varlığı nedeniyle yapılan bilgisayarlı 
tomografisi "sağ akciğer alt lob laterobazalde hava bronkogramları içeren konsolide akciğer parankimi ve komşu alanda 
anteriorda 6 mm posteriorda subkostal alanda 5,5 mm çapa ulaşan bir kısmı septasyon gösteren kistik loküle lezyon ve kistik 
koleksiyonların duvar kalınlığındaki belirginlik ayırıcı tanıda kist hidatiği düşündürmektedir" olarak raporlanmıştır. Takiplerinde 
hemoptizisi tekrarlamayan hasta; göğüs cerrahisinin önerileri ile taburcu edildi.  
Sonuç: Hemoptizinin sık nedenleri arasında havayolu hastalıkları, akciğer parenkim hastalıkları ve pulmoner vasküler 
bozukluklar sayılabilirken paraziter bir hastalık olan kist hidatik de akılda bulundurulmalıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: Kist hidatik, hemoptizi, ayırıcı tanı 
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P 094 TRAVMATİK POSTERİOR KALÇA ÇIKIĞI 
  
Emin Uysal, Ramazan Ünal, Zuhal Yaldır, Süleyman Solak 
 
Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İstanbul 
  
Giriş: Kalça çıkıkları yüksek enerjili mekanizmalar sonucunda ortaya çıkan nadir yaralanmalardır. Tüm eklem çıkıklarının 
yaklaşık %2-5'ini oluşturur. Travmatik kalça çıkığı olan hastaların %50’sinde herhangi bir lokalizasyonda kırık vardır. Kalça 
çıkıkları anterior, posterior ve santral çıkıklar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çıkıkların %85-90’ı ise posterior çıkıktır. Posterior 
çıkıklar diz fleksiyonda iken kalçanın değişik fleksiyon derecelerinde önden gelen darbe (dashboard) sonucunda oluşur. Bu 
esnada kalçada adduksiyon varsa asetabulum kırığı eşlik etmezken, abduksiyon varsa asetabulum posteriorunda kırık oluşur. 
AP ve lateral kalça grafileri ile tanı konabilir. Femur başının osteonekrozuna engel olmak için bir an önce redüksiyon (kapalı 
veya açık) yapılmalıdır. 12 saati geçen çıkıklarda prognoz kötüdür. Tercih edilen, genel anestezi veya IV sedasyon altında 
kapalı redüksiyondur. Bu sunumda araç dışı trafik kazası sonrası gelişen bir posterior kalça çıkığı olgusundan bahsedeceğiz. 
Olgu: 78 yaşında erkek hasta acil servisimize 112 ambulans ekibi tarafından araç dışı trafik kazası nedeniyle getirildi. Hastanın 
genel durumu orta, bilinci açık, nabızları taşikardikti. Dinlemekle solunum sesleri doğal, batın rahat, rebound, defans yoktu. 
Hastanın sol alt ekstremitesi (kalçadan) adduksiyon-fleksiyon-iç rotasyon postüründe idi. Nörovaskuler pataloji saptanmadı. 
Hastanın tetkiklerinde; sol posterior kalça çıkığı (Resim-1 ve Resim-2), sağ distal radius fraktürü tespit edildi. Hastaya ortopedi 
ile birlikte sedasyon altında Allis metodu uygulanarak (Supin pozisyonda yatan hastaya deformitenin aksında yapılan traksiyonu 
takiben yavaşça fleksiyonun arttırılması ve nazik rotasyon hareketleri ile redüksiyonun sağlanması esasına dayanır. Bu esnada 
pelvisten kontraksiyon uygulanır. Redüksiyon ile birlikte güçlü bir klink duyulur-hissedilir) redüksiyon yapıldı. Sonra takip amaçlı 
ortopedi servisine yatırıldı. 
Sonuç: Acil serviste travmatik kalça çıkığı nadir görülen bir durum olmasına rağmen yüksek enerjili travmalar sonucunda 
oluştuğundan eşlik edebilecek ekstremite ve diğer sistem yaralanmaları açısından dikkatli değerlendirme şarttır. Siyatik sinir ve 
femoral vasküler yapıların özellikle değerlendirildiği dikkatli bir nörovasküler muayene yapılmalıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: Acil servis, travma, posterior kalça çıkığı 
 
 
P 095 LEG PAIN CAUSED BY QUILTING NEEDLE 
  
Göksu Afacan, Emre Kuran 
 
Erzurum Regional Training and Research Hospital, Emergency Medicine Clinic, Erzurum 
  
Objective: In elderly patients, due to the problem of cooperation, full medical history cannot be taken and physical examination 
can be difficult, unless this is done, making an accurate diagnosis may be difficult.  
Case: 76-year-old male patient with no known chronic disease.TA:132/78 mmHg, respiratory rate: 28, temperature:36.2. One 
week ago he felt pain in his right leg when he went to bed and was admitted to our clinic due to increase of pain for 2 days. 
Patient has no known history of trauma, there is pain with motion and tenderness in palpation on his right leg. There is a foreign 
body image in his X-ray, and due to this image we applied computed tomography of his right leg and it showed a quilting needle 
in quadriceps femoris muscle. We applied diphteria and tetanus toxoid and Ampicillin 1 gr + Sulbactam 0,5 gr i.m. Patient was 
decided to have surgery as a result of orthopaedic consultation. 
Result: In elderly patients, trauma, lumbar disc herniation, thromboembolism, muscle disorders and osteoporosis can be 
considered among the major causes of leg pain, but rare causes such as foreign body should be kept in mind. 
  
Keywords: Elderly patients, leg pain, quilting needle 
 
 
P 096 BOYUNDA ŞİŞLİK NEDENİ: SPONTAN PNÖMOMEDİASTİNUM 
  
Göksu Afacan, Emre Kuran 
 
Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Servis Kliniği, Erzurum 
  
Amaç: Pnömomediastinum solunum sistemi veya sindirim sistemi organlarının perforasyonu sonucunda havanın mediastende 
lokalize olmasıdır. Spontan pnömomediastinum nadir olmakla birlikte sıklıkla sağlıklı genç erkeklerde periferal pulmoner 
alveollerin rüptürü sonucunda görülür. Olgular nadiren semptom verir ve tesadüfen saptanır. Biz de servisimize boyunda şişlik 
şikayeti ile başvuran ve pnömomediastinum saptanan bir olguyu sunduk. 
Olgu: 30 yaş erkek hasta, servisimize boyunda şişlik ve nefes darlığı şikayeti ile başvurdu. TA: 120/80 mmHg, solunum sayısı: 
32, Ateş: 35.8 derece sO2:98. Hastanın boyunda şişlik ve hafif nefes darlığı dışında herhangi bir şikayeti bulunmamaktaydı. 
Yapılan fizik muayenede boyun sol taraflı cilt altı anfizemi tespit edildi. Çekilen Akciğer Grafisinde hemotoraks veya 
pnömotoraks saptanmadı ancak mediastenin normalden geniş olduğu tespit edildi. Bu bulgular ışığında çekilen Toraks 
Bilgisayarlı Tomografisinde pnömomediastinum saptandı. Hastaya Göğüs Cerrahisi önerisi ile ameliyat planlandı. 
Sonuç: Pnömomediastinumun nadir görülen ve potansiyel olarak öldürücü bir durum olması nedeni ile hızlı tanısı önemlidir. 
  
Anahtar Kelimeler: Boyun ağrısı, cilt altı anfizem, pnömomediastinum 
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P 097 TEKRARLAYAN İDRAR YOLU ENFEKSİYONU NEDENİ: NUTCRACKER SENDROMU OLGU SUNUMU 
  
Fatih Çömez, Nilay Zorbalar 
 
Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, İstanbul 
  
Giriş: Nutcracker sendromu, nadir rastlanan bir anatomik-patolojik durumdur. Nutcracker fenomeni, tipik olarak sol renal venin 
aort ve superior mezenterik arter (SMA) arasında sıkışması ile bu seviyede dıştan basıya bağlı sol renal vende darlık, bu 
segment öncesindeki renal ven segmentinde basınç artışı ile dilatasyon olarak tanımlanmaktadır. Nutcracker fenomeni, 
literatürde genellikle Nutcracker sendromu (NCS) ile eş anlamlı gibi kullanılsa da bu iki tanım birbirinden NCS’de sol renal ven 
basınç artışına bağlı hematüri, ortostatik proteinüri, pelvik konjesyon, solda varikosel, yan ağrısı gibi belirgin klinik yakınma ve 
bulguların varlığı ile ayrılabilir. Bu sunumda nadir rastlanan bu anatomik-patolojik durumun kliniğe yansımasından 
bahsedilecektir. 
Olgu: 33 yaşında kadın hasta, acil servise 5-6 saat önce başlayan, kasığa doğru yayılan sol yan ağrısıyla başvurdu.Hastanın 
vital bulguları; TA: 125/70 mm/Hg, Nabız: 80 vuru/dk, ateş: 36,70C idi. Yapılan fizik muayenesinde solunum sesleri bilateral eşit 
ve doğaldı; batın rahat, defans ve rebaund yoktu; sol kostovertebral bölgede ve sol inguinal bölgede palpasyonla hassasiyet 
mevcuttu. Alınan anamnezde hastanın sık aralıklarla aynı şikayetleri nedeniyle değişik hastanelere başvurduğu, ağrı kesici 
tedavisi yapıldığı ve yapılan tetkikler sonucunda idrar yolu enfeksiyonu tanısıyla reçete düzenlenerek tedavi edildiği öğrenildi. 
Yapılan tetkiklerinde kanda WBC: 18.76 103mm3 (3.9-11.7), CRP: 8.6 mg/L (0-5), beta-HCG <0.100 (negatif); idrarda lökosit: 
18 HPF (0-5), eritrosit:22 HPF (0-5), yassı epitel hücre:16 (0-4) idi, bunların haricinde anormal özellik yoktu. Uygulanan ağrı 
kesici tedaviye rağmen hastanın kliniğinde düzelmenin olmaması ve tekrarlayan yakınmalarının olması nedeniyle istenen üriner 
sistem USG'sinde sol renal venin infrarenal abdominal aorta ve SMA arasında sıkıştığı ve bu venin ön-arka çapının proksimalde 
distalden 4 kattan fazla artmış olduğu saptandı. Ayrıntılı anatomik inceleme için yapılan batın bilgisayarlı tomografisinde sol 
böbrek orta zon lokalizasyonunda ektazi yapmayan milimetrik kalkül, pelvis sol yarımında dilate ve tortiyoze seyirli vasküler 
yapılar görüldü.  
Sonuç: Tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları semptomlarıyla gelen hastalarda çok nadir görülüyor olmasına rağmen anatomik-
patolojik durumun sebep olduğu Nutcracker sendromu akılda tutulmalıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: İdrar yolu enfeksiyonu, nutcracker sendromu, ultrasonografi 
 
 
P 098 THE DIAGNOSTIC VALUE OF CYCLOPHILIN A IN ACUTE ISCHEMIC STROKE 
  
Yunus Karaca1, Özgür Tatlı1, Umut Eryiğit2, Aynur Şahin1, Nurhak Aksüt3, Ahmet menteşe4, Diler Us Altay4,  
Necla Beşlioğlu5, Mustafa Karataş6, Asım Örem4 
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4Karadeniz Technical University, Faculty of Medicine, Department of Biochemistry 
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6Recep Tayyip Erdogan University, Faculty of Medicine, Department of Pulmonary Medicine 
  
Aim: Early diagnosis and treatment of patients presenting to the emergency department with stroke can significantly reduce 
mortality and morbidity associated with this disease. The purpose of this clinical study was to investigate the diagnostic value of 
serum cyclophilin A in patients presenting to the emergency department with symptoms of acute ischemic stroke. 
Materials and Methods: One hundred fourteen patients diagnosed with acute ischemic stroke between October 2013 and 
October 2014 and a control group of sixty six healthy volunteers were included in the study. Patient and control group 
cyclophilin A values were compared. Cyclophilin A levels of serum were determined by using an enzyme-linked immunosorbent 
assay (ELISA).  
Results: Mean ages were 68.2±15.3 in the patient group and 61.7±9.7 in the control group (p<0.05). Median cyclophilin A level 
in the patient group measured at time of presentation was 13.47 (11.97-17.92) ng/mL, and the median value in the control group 
was 11.54 (8.48-16.22) ng/mL. Patient group cyclophilin A values were significantly higher than those of the control group 
(p<0.05).  
Conclusion: Plasma cyclophilin A levels in patients with acute ischemic stroke were significantly higher compared with the 
control group. We concluded that, when supported by studies involving larger studies, cyclophilin A can assist in the early 
diagnosis of patients with ischemic stroke. 
  
Keywords: Acute ischemic stroke, Cyclophilin A, emergency department 
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P 099 SU TABANCASI İLE OLUŞAN TRAVMATİK PNÖMOMEDİASTİNUM OLGU SUNUMU 
  
Nilay Zorbalar, Aytekin Sağlam 
 
Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, İstanbul 
  
Giriş: Pnömomediastinum mediastende hava bulunmasıdır. Spontan ve travmatik olarak ikiye ayrılır. Spontan 
pnömomediastinum genellikle sağlıklı genç erkeklerde görülürken, travmatik pnömomediastinum; kafa, boyun, göğüs travmaları 
ve ağız içi yaralanmalara bağlı gelişebilir. Fizik muayenede boyunda cilt altı amfizem veya sistol sırasında kalp üzerinde çıtırtı 
sesi(Hamman işareti) olması pnömomediastinum varlığını akla getirir. Patofizyolojisi; künt göğüs travmasında oluşan alveoler 
yırtılmanın ardından bronkoalveoler kılıf boyunca ayrılma ve sonrasında mediasten içine havanın yayılmasıdır. Bu vakada bir 
oto yıkama servisinde su tabancası ile boynuna tazyikli su gelen hastada oluşan travmatik pnömomediastinumdan 
bahsedilmektedir. 
Olgu: Otomobil yıkamada çalışan 55 yaşında erkek hasta, acil servise boynuna araba yıkamada kullanılan su tabancası ile 
tazyikli su gelmesi sonucu boynunun sağ tarafında oluşan yara ve göğüs ağrısı şikayetleriyle başvurdu. Hastanın vital bulguları; 
GKS:15, TA: 110/70 mmHg, Nabız: 93 vuru/dk, Ateş: 36, SpO2: % 96. Boyun bölgesinde subkutanöz amfizem ve ödem, boyun 
sağ tarafında 3x2 cm’lik lezyon ve 1 cm'lik yüzeyel laserasyon (Şekil 1) mevcuttu, dinlemekle her iki akciğer solunuma eşit 
katılıyordu. Dinlemekle kalp üzerinde krepitan ses alınıyordu. Diğer sistem muayenelerinde patoloji tespit edilmedi. Yapılan 
tetkiklerinde kanda WBC: 11.35 103mm3 (3.9-11.7), Hgb: 14.5 g/dl (13.3-17.2), Hct: 45.2 RU (38.9-50.9) idi, bunların haricinde 
diğer biyokimyasal tetkiklerinde özellik yoktu. Hastanın çekilen boyun ve toraks tomografisinde mediastende hava ile uyumlu 
hipodens lezyon ve boyun bölgesinde yaygın cilt altı amfizem ile uyumlu görüntüsü mevcuttu (Şekil 2). 
Sonuç: Travmatik pnömomediastinumda belirti olmayabilir veya hafif-orta şiddette göğüs ağrısı, ses değişikliği, öksürük, 
stridora sebep olabilir. Bu yüzden tanı koymada fizik muayene bulguları olan cilt altı amfizem ve hamman bulgusu önemlidir. 
Ayrıca larinks, trakea, ana bronş, farinks ya da özefagusta yaralanma olmadan, künt boyun ve yüz travmalarıyla da 
gelişebileceği unutulmamalıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: Ciltaltı amfizem, künt boyun travması, pnömomediastinum 
 
 
P 100 THE POSSIBILITY OF ICHTHYOTOXICITY FROM WHITING FISH: DIAGNOSTIC CHALLENGE, CASE REPORT 
  
Aynur Şahin1, Yunus Karaca1, Olgun Aşık1, Selçuk Arslan2, Süleyman Türedi1 
 

1Karadeniz Technical University, Faculty of Medicine, Department of Emergency Medicine, Trabzon 
2Karadeniz Technical University, Faculty of Medicine, Department of Otorhinolaryngology, Trabzon 
  
Objective: Fish poisoninng also known as ichthyotoxicosis is mostly seen in tropical climates however, global warming and the 
impact of big industry has had effects on the fish which have adapted their defensive mechanisms. The aim of this case report is 
to report the diagnostic difficulties encountered in a case of seafood poisoning caused by whiting fish. 
Case: A 22-year-old-man, with no medical history and was not on any medications or supplements, presented to emergency 
department with dizziness, tinnitus, confusion, nausea and vomiting 1 hour after eating whiting fish a restaurant. The patient 
was hypotensive (75/54 mmHg) and bradycardic (45 bpm). Pupils were dilated, Glasgow Coma Score (GCS) was 14 and IR 
+/+. Muscle power, light touch and pain sensation in the patient’s four limbs were normal. Electrocardiogram (ECG) showed 
sinus bradycardia. Seven minutes after the administration of atropine and saline, the patient’s pulse rate increased to 81 bpm 
and his blood pressure increased to 118/73 mmHg. Laboratory tests, including a complete blood cell count, metabolic profile, 
liver function tests, and neuroimaging tests (brain CT and MRI) were normal. All symptoms except dizziness and tinnitus were 
improved, and the patient was admitted to ward for future investigation and monitoring. MRI of ear was normal, however, severe 
hearing loss was detected in the left ear. Blood analysis was negative for heavy metals (lead, mercury, cadmium) and 
autoantibodies (ANA, AMA, ASMA, LKM, Anti-ds-DNA). After 7 days, the patient was discharged without any symptoms except 
hearing loss.  
Conclusion: This is the first case report of the possibility of ichthyotoxicity from whiting fish in the Black Sea Region. We cannot 
be absolutely certain of a CFP diagnosis because there are no tests to conclude with certainty. Therefore this case report is a 
diagnostic challenge. 
  
Keywords: Hearing loss, ichthyotoxicity, whiting fish 
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P 101 SEREBRAL SİNÜS VEN TROMBOZUNDA TOMOGRAFİDE AKUT TROMBÜS GÖRÜNÜMÜ 
  
Serhat Koyuncu1, Oğuzhan Bol2, Merva Tuna2, Nurullah Günay3 
 

1Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Karabük 
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3Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Kayseri 
  
Serebral sinüs ven trombozu(SVT) tüm inmelerin % 1'den daha azını oluşturmaktadır. Klinik olarak baş ağrısı, papil ödem, 
epileptik nöbetler, komaya kadar ilerleyebilen şuur değişiklikleri görülebilir. Tutulan venöz dokunun lokalizasyonuna bağlı olarak 
fokal nörolojik defisitler tabloya eklenebilir. SVT en sık olarak sagittal sinüste gözlenir. Kontrastsız beyin tomografisinde nadir 
olarak trombüs görülebilse de genel olarak eşlik eden parankimal anormallikler SVT tanısında önemlidir. Ancak kesin tanı 
kontrastlı beyin tomografisinde boş delta bulgusunun veya MR venografide trombüsün görülmesi ile konulabilir. Tedavisinde 
antikoagülan ilaçlar kullanılır. 
37 yaşında kadın hasta acil servise baş ağrısı şikayeti ile geldi. Baş ağrısının bir gün önce başladığını ve önceki ağrılarına 
benzediğini, ancak bu ağrısının analjezik almasına rağmen sürekli artış gösterdiğini belirtmektedir. Hastanın özgeçmişinde ve 
soygeçmişinde herhangi bir özellik bulunmamaktadır. Kronik ilaç kullanım öyküsü yoktur. Yapılan fiziki muayenesinde herhangi 
bir nörolojik patolojiye rastlanmadı. Ağrısının progresyon göstermesinden dolayı hastaya kontrastsız beyin tomografisi çekildi. 
Beyin tomografisinde süperior sagittal sinüste hiperdens bir görünüme rastlandı. Literatürde çok az örnekeleri olan akut trombüs 
görünümünü düşündürmesinden dolayı hastaya MR venografi çekildi. Hastanın MR venografisinde superior sagittal sinüs 
üzerinde trombüse rastlandı. Nöroloji ile konsulte edilen hasta sinüs ven trombozu tanısı konuldu ve interne edilerek tetkikleri ve 
tedavisi yapıldı. Oral antikoagülan tedavi ile şikayetleri gerileyen hastanın yapılan tetkiklerinde Faktör 5 Leiden mutasyonu 
saptandı. Hasta oral antikoagülan tedavi ile nöroloji poliklinik kontrol önerisi ile taburcu edildi. 
SVT acil servislerde tanısı zor olan bir hastalıktır. Klinik olarak şüphelenilen vakalarda acil servis şartlarında kontrastlı 
tomografiden ve MR venografiden daha hızlı bir şekilde ulaşabileceğimiz kontrastsız beyin tomografisinde eşlik edebilecek 
parankimal komplikasyonların yanı sıra vakamızdaki gibi sagittal sinüste akut trombüsünde görülebileceği ve bizi daha hızlı 
tanıya ulaştırabileceği herzaman akılda tutulmalıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: Akut, mutasyon, tomografi, trombüs 
 
 
P 102 OLGU SUNUMU: ETİLEN GLİKOL ZEHİRLENMESİ 
  
Ülkü Arslan, Hıdır Yılmaz, Havva Şahin Kavaklı, Ahmetali Sezer, Mustafa Karakuş, Cem Akman 
 
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp AD, Ankara 
  
Giriş: Acil servise antifriz karışmış su içmeye bağlı etilen glikol zehirlenmesi gelişmiş bir hastayı rapor etmek istedik.  
Olgu: Etilen glikol zehirlenmesi: 38 yaşında kadın hasta acil servise görmede bulanıklaşma,huzursuzluk ve bayılma hissi 
şikayeti ile başvurdu. Hastanın yapılan fizik muayenesinde TA: 110/70 Nabız: 92/dk ve Ateş: 36.7 olarak tespit edildi. Fizik 
muayenesinde ve laboratuar sonuçlarında herhangi bir patoloji saptanmayan hasta görme şikayeti nedeni ile göz ile konsülte 
edildi ve önerileri alındı. Hastanın detaylı anamnezi incelendiğinde antifriz karışmış sudan içtiği ve aynı sudan içen diğer 
yakınlarında da benzer semptomların olduğu anlaşıldı. Bu sebeple etilen glikol zehirlenmesi nedeniyle takipleri yapılarak 
sorunsuz taburcu edildi.  
Sonuç: Etilenglikol; renksiz, kokusuz, tatlı ve suda çözünen bir maddedir. Plastik, kozmetik ve boya endüstrisinde etkin bir 
çözücü olmasının yanı sıra antifriz ve yangın söndürücü köpük gibi maddelerin üretiminde kullanılmaktadır. Etilenglikol içeren 
maddelerin alınmasıyla ağır bir metabolik asidoz, konvülzyon ve bilinç değişiklikleri, kalp ve solunum problemleri ve böbrek 
yetmezliği ortaya çıkar. Bizim hastamızda miktarın oldukça düşük olması nedeniyle ciddi bulgular izlenmemiştir. Bahsi geçen 
bulguların izlendiği hastalarda ayırıcı tanıda akla gelmelidir. 
  
Anahtar Kelimeler: Acil servis, etilen glikol, zehirlenme 
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P 103 KURU SIKI TÜFEK YARALANMASI: ŞANSLI BİR HASTA 
  
Tayfun Börta1, Umut Gülaçtı1, Uğur Lök1, İrfan Aydın1, Hasan Buyukaslan2, Nurettin Aktaş1, Murat Çelik1 
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Giriş: Kuru sıkı silahların zararsız olduğuna dair toplumda yaygın olarak kabul görmüş kanaat gerçeği yansıtmamaktadır (1). Bu 
silahlara bağlı özellikle kafa, boyun, karın ve göğüs bölgelerini etkileyen yaralanmalar ciddi ve ölümcül olabilir. Göğüs bölgesine 
isabet eden atışlar sonrası hastada sıklıkla akciğer, karaciğer, kalp ve büyük damar yaralanması gerçekleşmektedir (2). bu tarz 
yaralanmalar acil servislere başvurmakta olup kuru sıkı silahlar ile olan yaralanmalara dikkat çekmek amacıyla bu olgu 
sunulmuştur. 
Olgu Sunumu: On dokuz yaşında erkek hasta lunaparkta eğlence amaçlı kullanılan kurusıkı havalı tüfeğin geriye doğru 
tepmesi sonucu göğüs sağ taraftan yaralanma nedeniyle acil servise getirildi. Fizik muayenesinde TA:120/80 mmHg, nabız:97 
atım/dk. ve SPO2: 98 idi. Göğüs anteriorunda sağ 2. 3. kot hizasında yaklaşık 0.5 santimlik giriş deliği mevcuttu. Hastanın yara 
yerinden aktif kanaması vardı. Çekilen posterior-anterior akciğer grafisinde kalp gölgesine komşu radyoopak cisim görüldü 
(resim 1). Bilgisayarlı toraks tomografisinde (resim 2) kalbin sağ tarafında perikarda temas eden radyoopak cisme ait görünüm 
mevcuttu. Göğüs kafesinden geçtiği hat boyunca akciğer kontüzyonu geliştiği tespit edildi. Hemotoraks, pnömotoraks yoktu. 
Yapılan kardiyak ekokardiyografik incelemesinde tüm kalp boşlukları ile sistolik ve diastolik fonksiyonları doğal izlendi. 
Perikardiyal effüzyon, tamponat ve kardiyak yaralanma tespit edilmedi. Akciğer kontüzyonu açısından gözlem amacıyla göğüs 
cerrahisi servisine yatırılan hasta üç gün sonra şifa ile taburcu edildi. 
Sonuç: Kuru sıkı tabancalar sanıldığı gibi zararsız silahlar değildir. Çocuklar veya bilinçsiz olarak yetişkinler tarafından 
kullanılması sonucunda çok ciddi yaralanmalara hatta ölümlere bile sebep olabilmektedir. Olgumuzda radyografik olarak tespit 
edilen mermi çekirdeğinin; akciğer, büyük damar ve kalp gibi hayati organlarda ölümcül bir yaralanma oluşturmaması hasta için 
büyük bir şans idi. 
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P 104 ARAÇ DIŞI TRAFİK KAZASI SONRASI GÖRÜLEN BİLATERAL EPİDURAL VE SUBDURAL HEMATOM:  
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Giriş: Epidural veya subdural hematom genellikle travma sonrası görülür. Biz bu vakada literatürde nadir olarak birlikte görülen, 
bilateral subdural ve epidural kanama tespit ettiğimiz hastamızı paylaşacağız. 
Olgu: Yirmi üç yaşında erkek hasta araç dışı trafik kazası sonra 112 ekibince acil servise getirildi. Hasta başvuru anında genel 
durumu kötü, Glaskow Koma Skalası 8, bilinç konfüze, ajite, kooperasyon ve oryantasyon yoktu. Kan basıncı:147/79 mm/Hg, 
nabız:98/dk, ateş: 36,8ºC idi. Fizik bakısında; bilateral periorbital ekimoz ve ödemi mevcuttu. Bilateral pupiller myotikti. Hastanın 
solunum ve batın muayenesi doğal olarak değerlendirildi. Hasta elektif entübe edildi. Hastaya tüm vücut BT (bilgisayarlı 
tomografi ) çekildi. Çekilen beyin BT’ de sağ frontoparietal bölgede en derin yerinde 10,9 mm ölçülen epidural ve en derin 
yerinde 7,6 mm ölçülen subdural hematom izlendi(Resim 1-a). Sol frontoparietotemporal bölgede de en derin yerinde 22,7 mm 
ölçülen, hava değerleri içeren subdural ve epidural hematom izlendi. Sol parietal kemikte parçalı deplase fraktürler mevcuttu 
(Resim 1-b). Hasta Beyin Cerrahi kliniğine konsülte edildi. Hasta acil cerrahi operasyona alındı. 
Sonuç: Yüksek enerjili travmalarda intrakranial patolojiler akılda tutulmalıdır. Hastalar hızlı şekilde değerlendirilmelidir. Mortalite 
ve morbiditeyi azaltmak için en hızlı şekilde hastalar cerrahi operasyona alınması sağlanmalıdır. 
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P 105 RED BLOOD CELL DİSTRİBUTİON WİDTH İNCREASES DURİNG İNFECTİONS İN RENAL AND LİVER 
TRANSPLANT RECİPİENTS 

  
Afsin Emre Kayipmaz1, Meliha Findik1, Cemil Kavalci1, Aydincan Akdur2, Gokhan Moray2, Mehmet Haberal2 
 

1Baskent University Faculty of Medicine, Department of Emergency Medicine, Ankara, Turkey 
2Baskent University, Faculty of Medicine, Department of General Surgery Ankara, Turkey 
  
Objectives: Organ transplantation is an effective treatment of end-stage renal and hepatic failure. The increase in its utilization 
brings about an increase in emergency department admissions of infectious origin after transplantation. Infections usually 
manifest with simple complaints and fever in transplant recipients. Therefore, emergency physicians need laboratory tests and 
radiological imaging procedures to quickly detect the presence and source of infections in these patients.  
We aimed to analyze fever-related emergency admissions of renal and hepatic transplant recipients; we also aimed to 
determine if there was an increase in red cell distribution (RDW) level studied in these admissions.  
Methods: We reviewed the medical data of the renal and hepatic transplantation patients who presented to our emergency 
department with fever in a 4-year period. We enrolled 150 presentations in which complete blood count and C-reactive protein 
(CRP) were studied and the source of fever-infection was determined. The control group consisted of 150 cases without any 
systemic disorder. 
Results: The solid organ transplant recipients had presented to our emergency department with fever for a total of 150 times. 
We observed significant differences between both groups with respect to white blood cell count (WBC), neutrophil/lymphocyte 
ratio, RDW, mean platelet volume (MPV), and CRP (p<0.05). We determined that CRP, RDW, lymphocyte count, and WBC 
were the independent indicators of an infection on multiple logistic regression analysis. We also determined that RDW had a 
specifity of 99% and a sensitivity of 26%.  
Conclusion: We found a significantly higher RDW level in emergency admissions of infectious origin of renal and hepatic 
transplant recipients compared to the control group (p=0.000). Our findings suggest that RDW is a suitable marker of infection 
for emergency setting by virtue of rapid availability of test results and the lack of extra costs. 
  
Keywords: Emergency treatment, fever, transplant recipients 



11. TÜRKİYE ACİL TIP KONGRESİ 
 
26 – 29 Ekim 2015, Acapulco Otel, KKTC 

 
	  

156	  

TATKON 2015 

P 106 DÜŞME SONRASI GELİŞEN SERVİKAL WHİPLASH SENDROMU 
  
Serkan Demircan1, Uğur Özkula2, Ramazan Avcu2, F.güllü Haydar Ercan2, Ayhan Özhasenekler1, Şervan Gökhan1 
 

1Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Kliniği, Ankara 
2Ankara Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Ankara 
  
Giriş: Whiplash sendromu genellikle motorlu araç kazalarıyla ilişkili “servikal akselerasyon-deselerasyon” yaralanma 
mekanizmasını tarifleyen, bununla birlikte ortaya çıkan yaralanma ve semptomları tanımlayan durumdur.  
Olgu: Altmış altı yaşında erkek hasta dört saat önce ayağı takılarak kafasını vurmasından sonra ellerde ve kollarda güçsüzlük 
şikayeti ile acil servise başvurdu. Hasta başvuru anındaki fizik bakısında; Glaskow Koma Skalası 15, bilinç açık, koopere, 
oryante idi. Kan basıncı 140/82 mm/Hg, nabız:87/dk, ateş:37ºC idi. Hastanın sağ frontalde 2*1 cm.lik dermabrazyonu mevcuttu. 
Bilateral üst ekstremite 3/5 ve bilateral alt extremite 2/5 motor kuvveti mevcuttu. Bilateral babinski pozitif idi. Hastaya beyin 
bilgisayarlı tomografi (BT) ve servikal BT planlandı. Çekilen tomografilerde akut nöropatoloji izlenmedi. Hastaya servikal 
magnetik rezonans görüntüleme (MRG) planlandı. Servical MRG’de C3 de medulla spinaliste kontüzyon izlendi (Resim 1). 
Hasta beyin cerrahi kliniğine konsülte edildi. Hasta servikal whiplash injury ön tanısı ile yatırıldı. Tedavisinde 1000 mg/gün 
prednol başlandı. 7 günlük takip sonucunda bilateral üst ekstremite 4/5 ve bilateral alt ekstremite 4/5 kuvvet varlığı ile fizik tedavi 
önerilerek taburcu edildi. 
Sonuç: Travma hastalarında bazı durumlarda BT tetkikleri yetersiz olabilmektedir. Özellikle hastanın fizik bakısında saptanan 
patolojileri dışlamak için BT’nin normal izlendiği durumlarda MRG inceleme düşünülmelidir. 
  
Anahtar Kelimeler: Spinal travma, travma, whiplash sendromu 
 
 
P 107 AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ YAPAN BİR BİTKİ: CHENOPODİUM ALBUM 
  
Serkan Demircan1, Uğur Özkula2, Ramazan Avcu2, F.güllü Haydar Ercan2, Ayhan Özhasenekler1, Şervan Gökhan1 
 

1Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Kliniği, Ankara 
2Ankara Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Ankara 
  
Giriş: Chenopodium album ülkemizin İç-Doğu-Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yetişir. Ankara ve civarında sirken otu olarak 
adlandırılır (Resim 1). Genel olarak yabani ıspanak otu olarak da tanımlanır. Literatürde fototoksik dermatit, anjioödem, cilt 
nekrozları yapabildiğine rastlanmaktadır. 
Olgu: Elli dokuz yaşında kadın hasta 20 gün önce sirken otu yemeği yemiş. Yemekten sonra bulantı ve kusmaları olan hasta 
aynı gün bir merkeze başvurmuş. Dış merkezde yapılan tetkiklerinde üre:64 mg/dl kreatinin:1,1 mg/dl saptanmış. Hastaya bol 
hidrasyon önerilmiş. Şikayetleri devam eden hasta tarafımıza başvurdu. Hastanın başvuru anındaki fizik bakısı doğal olarak 
değerlendirildi. Kan basıncı 105/69 mm/Hg, nabız: 79/dk ateş:36,9ºC idi. Hastanın öz geçmişinde diyabetes mellitus ve 
hipertansiyon öyküsü mevcuttu. Hastanın yapılan tetkiklerinde üre:190 mg/dl, kreatin:8,38 mg/dl, pH:7,313, bikarbonat:19,7 
mmol/L olarak bulundu. Hastada akut böbrek yetmezliği ve acil hemodiyaliz ihtiyacı düşünülerek, nefroloji kliniğine konsülte 
edildi. Hasta acil hemodiyalize alındı ve akut böbrek yetmezliği tanısı ile dahiliye kliniğine yatırıldı. Hasta takipleri sırasında bir 
kez daha hemodiyalize alındı. Takiplerinde kliniği gerileyen ve rutin hemodiyaliz ihtiyacı gelişmeyen hasta önerilerle taburcu 
edildi. 
Sonuç: Acil servise başvuran hastalarda böbrek fonksiyon bozukluğu tespit edildiğinde bunun yabani bitki tüketimine bağlı 
toksisite olabileceği akılda bulundurulmalı ve öyküde sorgulanmalıdır. Ayrıca hastalar yabani bitkilerin yenilmesinin yol 
açabileceği ciddi sorunlar hakkında bilgilendirilmelidir. Tedavi temel olarak intravenöz hidrasyon ve destek tedavisidir; ayrıca 
toksik maddenin vücuttan hızla uzaklaştırılması için diyaliz uygulaması düşünülebilir. 
  
Anahtar Kelimeler: Akut böbrek yetmezliği, chenopodium album, hemodiyaliz 
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P 108 GÖĞÜS AĞRISI KLASİK AMA EKG KLASİK ANTERİOR STEMI DEĞİL: HALA ANTERİOR STEMI OLMA  
RİSKİ VAR MI? 

  
Mustafa Emin Çanakçı1, Nurdan Acar1, Bülent Görenek2, Ezgi Akçacı Baran1, Filiz Baloğlu Kaya1, Engin Özakın1 
 

1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Eskişehir 
2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Eskişehir 
  
Amaç: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Acil Servisine yırtıcı, batıcı göğüs ağrısı ile başvuran ancak EKG’sinde klasik ST-
elevasyonlu anterior miyokard enfarktüsü bulguları olmadan de Winter dalgalarının total LAD tıkanıklığını gösterdiği yetişkin, 
erkek bir vakayı sunduk. 
Olgu: 51 yaşında erkek hasta acil servisimize yırtıcı, batıcı vasıfta göğüs ağrısı şikayeti ile başvurdu. Göğüs ağrısının 3 saattir 
devam ettiğini, nefes alırken batmasının olduğunu, terlemenin eşlik ettiğini belirtti. Daha önce benzer ağrısı olmayan hasta 
herhangi bir ilaç/madde kullanmadığını ifade etti. Vital bulguları normaldi ve sağ sol koldan ölçülen arteriyel tansiyon değerleri 
arasında anlamlı farklılık yoktu. Fizik muayenede hasta anksiyözdü. Çekilen EKG’sinde V2-V3-V4’te hafif derecede ST 
depresyonu ve T dalgalarında belirgin olmayan sivrileşme ile beraber interventriküler ileti gecikmesi ve de-Winter’ın klasik 
dalgası görülmekteydi. Hastaya yapılan yatakbaşı acil ekokardiyografisinde aortta flep görüntüsü yoktu, sol ventrikülde yaygın 
hipokinezisi vardı. Hastanın antitrombosit ve antiagregan tedavisi verilerek Kardiyoloji ile konsulte edildi. Hastada ST-
elevasyonlu akut miyokard infarktüsü düşünülmeyerek Kardiyoloji yoğun bakıma yatışı yapıldı. Hastanın perkutan koroner 
girişim ile saptanan ve total tıkalı olan LAD damarı açılarak stent yerleştirildi. Kardiyolojiye yatışı sonrasında yapılan 
ekokardiyografisinde hastanın EF’si %28 olarak belirtilmiştir.  
Tartışma: Son yıllarda tanımlanan ve anterior miyokard infarktüsü ekivalanı olarak sayılan Wellens ve de-Winter dalgaları erken 
dönem LAD lezyonları açısından yol gösterici olmakta ve kalp yetersizliği, kardiyojenik şok gelişmeden önce hastalara erken 
invazif girişimler için zaman kazandırmaktadır. De-Winter dalgaları her Acil Tıp hekiminin bilmesi gereken EKG bulgularıdır. 
Erken invazif girişim ile hastaların sağ kalımları ve daha sonra gelişecek komplikasyonları azaltmak için dikkatli değerlendirme 
gerekmektedir. 
  
Anahtar Kelimeler: Anterior STEMI, de-Winter, LAD oklüzyonu 
 
 
P 109 ÖRÜMCEK ISIRIĞI SONRASI PENİL EREKSİYON MU? TÜRKİYE’DE Mİ? 
  
Mustafa Emin Çanakçı, Nurdan Acar, Emre Çatal, Ebubekir Arslan, Engin Özakın, Filiz Baloğlu Kaya 
 
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Eskişehir 
  
Amaç: Eskişehir’de zehirli örümcek ısırığı nadir olmakla beraber, örümcek ısırığı sonrası sistemik toksisite gelişen bir hastamızı 
sunduk. 
Olgu: 26 yaşında erkek hasta acil servise ateş, mide ağrısı, halsizlik şikayetleri ile başvurdu. Bulantı kusma yoktu. Gaz ve gaita 
çıkışı aynı gün içinde tarif edildi. Daha önce benzer yakınması olmayan hastanın ek olarak nefes darlığı, öksürük, balgam, 
boğaz ağrısı baş ağrısı da yoktu. Hasta Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden gelen ve çadırda yaşıyan bir tarım işçisiydi. Yaklaşık 
28 saat önce kırmızı-kahverengi ve yaklaşık 2 cm boyunda bir örümceğin ayağını soktuğunu söyledi. Vital bulguları: TA: 
170/100 mmHg, Nbz:104 atım/dk, SS: 20 soluk/dk, ateş: 36,5° C ve SpO2: %98 idi. Özgeçmiş ve soygeçmişinde özellik 
olmayan hasta sigara kullanıcısıydı. Fizik muayenesinde genel durumu orta-iyi, cildi nemli, penis erekte durumda ancak belirgin 
rijiditesi yok, sağ ayak 2-3. metakarplar arasında milimetrik lezyon ve etrafında hiperemi mevcut. EKG’de sinüs ritmi, 98 atım/dk, 
V1-4 T sivriliği vardı. SKŞ: 115 mg/dl ölçüldü. Penisin saatler içinde erekte duruma gelmesi ve priapizm gelişme riski olması 
sebebiyle hastaya foley kateter uygulandı ve Üroloji ile konsulte edildi. Drenaj için belirgin rijiditesi olmadığı için milking 
yapılmadı. Hastanın takibinde tansiyon değerleri yüksek seyretti. Yatakbaşı acil aort ultrasonunda anormallik saptanmadı. 
Örümcek teması da olması sebebiyle monitorizasyon ve yakın takip gerekebileceğinden hasta Anesteziyoloji Yoğun Bakım’a 
yatırıldı. Hastaya antihipertansif tedavi başlandı. 5 günlük takip sonunda hasta şifa ile taburcu edildi.  
Sonuç: Acil servise hipertansiyon, priapizm, karın ağrısı gibi şikayetlerle özellikle kırsal alandan gelen hastalarda örümcek 
teması sorgulanmalıdır. Brezilya’da bulunan Phoneutria nigriventer isimli örümcek tarafından ısırılan hastalarda ereksiyon 
saptanmış olsa da ülkemizde de karşımıza çıkabileceği unutulmamalıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: Ereksiyon, hipertansiyon, örümcek ısırığı 
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P 110 KARIN AĞRISI VE YÜKSEK KAN BASINCI VAR: FEOKROMASİTOMA OLMASIN? 
  
Mustafa Emin Çanakçı1, Nurdan Acar1, Mehmet Oğuzman2, Hakan Dolgun1, Filiz Baloğlu Kaya1, Engin Özakın1 
 

1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Eskişehir 
2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, Eskişehir 
  
Amaç: Karın ağrısı ve kan basıncı yüksekliği ile acil servisimize başvuran ve feokromasitoma tanısı alan bir hastamızı sunduk. 
Olgu: 44 yaşında erkek hasta tarafımıza mide ağrısı, halsizlik ve sağ yan ağrısı şikayetleri ile başvurdu. Şikayetlerinin 1 haftadır 
devam ettiğini, daha önce kendisine endoskopi yapıldığını ifade etti. Ek hastalığı yoktu. Sağ kol TA: 190/120 mmHg sol kol TA: 
200/130 mmHg, Nbz: 133/dk, Vücut sıcaklığı: 37.3oC ölçüldü. Fizik muayenesinde cildi nemli, taşikardik, sağ kostovertebral açı 
hassasiyeti mevcuttu. EKG’si sinüs taşikardisi 120/dk 1.derece AV blok ile uyumluydu. Yatakbaşı acil abdominal ultrasonunda 
aortta anormallik saptanmadı. Ancak sağ böbrekte şüpheli kistik yapı, adrenal şüpheli kitle olması sebebiyle Radyoloji nöbetçi 
hekimince yapılan abdominal ultrasonda adrenal kitle doğrulanmış olup, renal arter akımları normal ölçüldü. Tansiyon değerleri 
yüksek seyreden ve taşikardik olan hastaya beta bloker tedavisi başlandı. Tetkiklerinde Cr: 2.21 mg/dl, BUN: 59.4 mg/dl, AST: 
57.4 U/L, Lökosit:12600 109/UL, PLT: 96000 109/uL, pH:7.282, PaO2:25.3 mmHg PCO2:44.7 mmHg HCO3:20.5 mmol/L, 
Laktat:8 mmol/L saptandı. Takibinde ateşi yükselen ve sağ sol tansiyon farkı saptanan hastaya aortogram yapıldı ve aort 
anevrizması izlenmedi. Feokromasitoma düşünülen hasta endokrinoloji ile konsülte edildi. İleri tetkik ve tedavi amaçlı 
Endokrinoloji servisine yatırıldı. Servis takibinden sonra hasta genel cerrahiye devredilerek kitle eksizyonu yapıldı. Patoloji 
raporu Feokromasitoma ile uyumlu gelen hasta şifa ile taburcu oldu. Olgumuzda hastanemizde bulunmadığı için alfa reseptör 
blokeri kullanılamamıştır.  
Tartışma: Feokromasitoma hipertansif bireylerde %0.05-0.2 oranında görülen bir tümördür. Belirgin katekolamin sekresyonu ile 
seyreder ve bazı genetik hastalıklar ile birlikteliği vardır. Erken tanı ve tedavi ile hastaların sağ kalımları belirgin düzeyde 
artmaktadır. Acil serviste hipertansif ve taşikardik olgularda yapılacak abdominal ultrason ve biyokimyasal testlerle hastalığın 
tanısı konabilmektedir. 
  
Anahtar Kelimeler: Feokromasitoma, hipertansiyon, karın ağrısı, taşikardi 
 
 
P 111 OLGU SUNUMU: TORAKAL VERTEBRA FRAKTÜRÜ 
  
Hıdır Yılmaz, Cem Akman, Ülkü Arslan, Mustafa Karakuş, Ahmetali Sezer, Havva Şahin Kavaklı 
 
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp AD, Ankara 
  
Giriş: Omurga kırıkları tüm omurga içinde en sık torakolomber bölgede gözlenmektedir. Torakal vertebra yaralanmaları ise 
diğer vertebra yaralanmalarına göre daha seyrek görülür ve daha yüksek enerjili travma ile meydana gelir.Torakal omurga 
hareketsiz bir yapıya sahiptir. En sık görülen nedenler trafik kazaları, yüksekten düşmeler ve ateşli silah yaralanmalarıdır. 
Göğüs kafesi ile eklem yapması dayanıklılığını 2,5 kat artırır.  
Vaka: 35 yaşında bayan hasta araç içi trafik kazası nedeniyle 112 ambulansı tarafından getirildi. Kullandığı araç köprüden 
uçmuş. Emniyet kemeri takılı, alkol almamış. Hastanın sırt ağrısı şikayeti mevcut. Fizik muayenesinde vital bulguları stabil, 8 -
10. torakal vertebralarda hassasiyet mevcut. Basamak deformitesi yok. Lateralizan bulgu yok. Hastanın tomografik 
görüntülemesinde T10 vertebra korpusunda izole burst fraktürü saptandı. Vertebral kanala bası yoktu. Mutlak yatak istirahati, 
çelik balenli korse ve 15gün sonra beyin cerrahisi poliklinik kontrolü önerilerek taburcu edildi. 
Sonuç: Yüksek enerjili travmaya maruz kalan her hastada olası bir spinal travmadan şüphelenilmelidir. Omurga kırığının 
tanınmaması veya uygun koşullarda yapılmayan transfer işlemleri, omurilik yaralanmalarına veya mevcut nörolojik tablonun 
ağırlaşmasına neden olabilir. 
  
Anahtar Kelimeler: Acil servis, fraktür, torakal vertebra 
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P 112 MEMEDE LAKTASYONEL ADENOM; OLGU SUNUMU 
  
Ayşe Nur Değer1, Mehmet Fatih Ekici2, Hakkı Değer3, Emine Kadıoğlu4, Yalçın Sönmez2 
 

1TC Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji AD, Kütahya 
2TC SB DPÜ Kütahya evliya Çelebi eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Bölümü, Kütahya 
3TC SB DPÜ Kütahya evliya Çelebi eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin Cerrahi Bölümü, Kütahya 
4TC Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp AD, Kütahya 
  
Memede gelişmiş laktasyonel adenom olgusunu sunduk. Laktasyonel adenomlar gebeliğin 3. Trimestırında ve doğum sonrası 
laktasyonel dönemde gelişebilen kitlesel meme lezyonlarıdır. Bazen çok büyük ve nekrotik kitleler oluşturuabilirler. Klinik, 
radyolojik ve histomorfolojik olarak malign karekterde meme kitlelerinden ayırıcı tanısının yapılması önemlidir. 
31 yaşında kadın hasta sol memede ağrı ve dokunmakla farkettiği sertlik nedeni ile acil polikliniğine müracat etti. Fizik 
muayenede sol meme üst dış katranda kitlesel lezyon tesbit edildi. Alınan anemnezde gebeliğin 3. Trimestıında olduğu 
öğrenilen hasta için bilateral meme ultrasonografisi planlandı. Ultrasonografide sol meme üst dış kadranda 25X41X38 mm 
boyutlarında lobüle konturlu kalın cidarlı hipoekoik solid lezyon izlendi. Aksiller bölgede patolojik boyutta lenf nodu görülmedi. 
Klinik takibe alınan hastanın 6 ay sonraki fizik muayenesi ve ultrasonografik tetkikinde memedeki kitlenin büyümüş olduğu 
görüldü(Ultrasonografi 62X45X42mm ölçüldü). Aksiller bölge düzenli görünümdeydi. Hızlı büyüme gösteren ve radyolojik olarak 
malign lezyonlardan kesin ayırıcı tanısı yapılamayan kitle cerrahi olarak total eksize edildi. Makroskopik incelemede kitlenin 
boyutu 7X5X5 cm ölçülerindeydi. Kesiti lobüle, krem renkli izlendi. Kesitinde nekroz ve hemoraji görülmedi. Mikroskopik 
incelemede fibröz bantlarla ayrışmış bezlerden meydana gelen ve çevre dokulardan düzgün sınırda ayrılmış lezyon dikkati çekti. 
Bez yapılarını döşeyen epitelde sitoplazmik vakuoller ve bezlerin lümeninde sekresyon mevcutdu. Bez yapılarını döşeyen 
epitelde çok sayıda mitoz ve reaktif deşiklikler izlendi. Klinik, radyolojik histomorfolojik bulgular birlikte değerlendirilerek olguyu 
laktasyonel adenom tanısı verildi. Laktasyonel adenomlar gebelik ve laktasyon dönemlerinde görülen benign karekterde meme 
lezyonlarıdır. Çok büyük boyutlara ulaşabilirler. Klinik, radyolojik, histomorfolojik olarak malign meme lezyonlarını taklit 
edebilirler. Lezyonun malign ve diğer benign meme lezyonlarında ayırıcı tanısının yapılması önemlidir. Gebelik ve laktasyon 
sonrası kendiliğinden küçülebilir. Lezyonun büyük boyutlara ulaştığında tedavisi cerrahi eksizyondur. 
  
Anahtar Kelimeler: Laktasyonel adenom, meme tümörü, gestasyon 
 
 
P 113 OMENTAL İNFARKT 
  
Mehmet Can Girgin, Ozan Şahin, Burcu Gülşen, Hakan Topaçoğlu 
 
İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, İstanbul 
  
Omental infarkt, omentum majusun perfüzyonunun bozulması sonucu gelişen ve yerleşimine göre diğer akut batın nedenleri ile 
karışabilen bir patolojidir. Önceleri nadir görülen bir patoloji olarak bilinmesine rağmen son yıllarda geliştirilen kesitsel tanı 
yöntemlerinin kullanılmaya başlanmasıyla, bilindiğinden daha sık görüldüğü anlaşılmıştır. Omental infarkt, en sık dördüncü 
beşinci dekadlarda görülmekle birlikte erkek-kadın oranı 2:1’dir. Hastaların çoğu obezdir ve hastalarda sıklıkla sağ alt kadran 
yerleşimli karın ağrısı, ateş ve lökositoz mevcuttur. Akut karınlı hastalarda yapılan USG ve Bilgisayarlı Tomografi (BT) 
incelemelerde omentumun da dikkatlice değerlendirilmesi ile tanısı kolayca konabilir. Tanı konulduğunda konservatif olarakta 
tedavi edilmesine rağmen, akut karın ön tanısı ile ameliyata alınan olgularda rezeksiyon yapılabilmektedir [4]. 
Bilinen komorbid hastalığı olmayan apendektomi ve histerektomi öyküsü bulunan 55 yaşında kadın hasta acil servise karın 
ağrısı şikayetiyle başvurdu. Başvuru esnasında vital bulguları normal olan hastanın yapılan fizik muayenesinde batında yaygın 
hassasiyet ve periton irritasyon bulguları mevcuttu. Tam kan sayımında lökositoz dışında (WBC:11.000/mm3) anormallik 
bulunmayan hastanın diğer laboratuvar değerleri normal bulundu. Yatakbaşı yapılan ultrasonografisinde özellik saptanmayan 
hastanın tedavi ve analjezi sonrasında klinik bulgularında gerileme olmaması üzerine batın BT çekildi. Çekilen batın BT de batın 
sol alt kadranda ince barsak ansları ile batın ön duvar arasında ince barsak anslarını mediale inen kolonu posteriora iten, içinde 
çizgisel hiperdansiterin seçildiği yoğunluğu artmış yağ doku dansitesinde lezyon ve çevre mezenterde heterojeniteler saptanan 
hastaya omental infarkt ön tanısı konularak Genel Cerrahi servisine yatışı yapıldı. Omental infarkt tanısıyla konservatif tedavi 
uygulanan hasta komplikasyonsuz taburcu edildi. 
Sonuç olarak, omental infark acil servislere karın ağrısıyla basvuran hastalarda bir akut karın nedeni olarak ayırıcı tanıda 
düşünülmelidir. Periton irritasyon bulguları olan hastalarda konservatif tedavi uygulanabilecek olası tanıları kesinleştirme 
açısından ve gereksiz cerrahi uygulamaları azaltmak açısından batın BT önemli bir tanı aracıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: İnfarkt, karın ağrısı, omentum 
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P 114 SAĞ PEKTORAL KAS ALTINDA İYİ DİFERANSİYE LİPOSARKOM, NADİR BİR OLGU SUNUMU 
  
Ayşe Nur Değer1, Metin Mestan2, Mehmet Fatih Ekici2, Hakkı Değer3, Harun Yıldırım4 
 

1TC Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji AD, Kütahya 
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4TC SB DPÜ Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Bölümü, Kütahya 
  
Liposarkom en sık görülen yumuşak doku sarkomudur. Tüm sarkomların yaklaşık %10-16 sını oluşturur. En sık alt ekstremiteler 
ve retroperitoneal bölgede görülür. Mediastinal bölgede, spermatik kordda, aksiller bölgede tek tek ve olgu serileri şeklinde 
liposarkom tanımlanmıştır. Biz liposarkomların seyrek bir yerleşim yeri olan sağ pektoral kas altında yerleşmiş, omuz kapsülüne 
uzanan liposarkom olgusunu sunduk. 
61 yaşında kadın hasta sağ göğüs kafesinde ağrı nedeni ile acil polikliniğine müracaat etti. Çekilen PA akciğer grafisinde 
patoloji saptanmadı. Yapılan fizik muayenede sağ meme altında sınırları net olarak tesbit edilemeyen, kitle izlenimi veren lezyon 
tesbit edildi. Mamografide ve ultrasonografik tetkikte her iki meme parankiminde patoloji görülmedi. Ultrasonografik tetkikte sağ 
pektoral bölgede kalınlık artışı ve kitle izlenimi mevcuttu. Hasta sağ meme altında kitle izlenimi veren lezyonun yavaş 
büyüdüğünü ifade etti. Yapılan cerrahi müdehale ile pektoral kas altında tesbit edilen düzgün sınırlı lezyon cerrahi sınırları 
içerecek şekilde total eksize edildi. Lezyon makroskopik olarak kapsüllü, iyi sınırlı 20X16X5 cm ölçülerinde idi. Kesiti yağlı sarı 
renkli olup beyaz fibröz bantlarla ayrılmış görünümdeydi. Histomorfolojik incelemede matür adiposit kümeleri yanısıra kollajen 
bantlar içerisinde multipolar görünümde atipik spindle hücreler izlendi. Alınan çok sayıda örnekte nadir lipoblastlar görüldü. 
Olguyu histopatolojik olarak atipik lipamatöz tümör (iyi diferansiye liposarkom) tanısı verildi. 6 aylık klinik izlemde nüks 
görülmedi. 
Liposarkom için pektoral kas altı seyrek bir yerleşim yeridir. Ayırıcı tanıda iyi yada kötü huylu mezenkimal lezyonların yanında 
memeye ait primer lezyonlar da düşünülmelidir.  
Liposarkomun 5 histolojik alt tipi mevcuttur. İyi diferansiye, miksoid, yuvarlak hücreli, dediferansiye, pleomorfik tip(WHO). Temel 
tedavisi seçeneği cerrahi sınırları içerecek şekilde lezyonun total eksizyonudur. Duruma göre tedavi için radyoterapi ve 
kemoterapi ilave edilebilir. Hastanın klinik olarak düzenli takip edilmesi gerekir. 
  
Anahtar Kelimeler: Liposarkom, lipom, mezenkimal tümör 
 
 
P 115 OLGU SUNUMU: SERTRALİN VE MI 
  
Mustafa Karakuş, Hıdır Yılmaz, Cem Akman, Ahmetali Sezer, Ülkü Arslan, Havva Şahin Kavaklı 
 
Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara 
  
Giriş: Antidepresanlar tüm dünyada yaygın kullanılan ilaçlardandır. Bu durum beraberinde suicit amaçlı alımlarda sık 
kullanılması sonucunu getirmektedir. Kardiyovasküler hastalıklarla antidepresanlar arasındaki ilişki halen tartışmalıdır. Biz bu 
nedenle sertralin alımından bir gün sonra NSTEMI gelişen bir olguyu sunmak istedik. 
Olgu: Sertralin ve kardiyovasküler hastalık riski 16 yaşında kız çocuğu acil servise bulantı kusma, halsizlik uykusuzluk, 
iştahsızlık ve huzursuzluk yakınmaları ile getirildi. Anamnezinde hastanın bir gün önce 100 mg’lık sertralin içeren preperattan 15 
adet almış olduğu öğrenildi. İlacı aldıktan sonra kusması olmuş. Hastaya destek tedavisi başlandı. EKG’sinde taşikardi ve 
ventriküler erken atımlar görüldü. Ayrıca hastada myoklonus, tremor ve bilinç bozukluğu izlendi. Hastanın ilk troponin I ultra: 
0.32 iken kontrol kan tahlilinde troponin I ultra: 1.20 saptandı. Hastaya coraspin 300 mg tablet çiğnetildi. 0.6 cc Clexane sc 
yapıldı. Hasta bu bulgularla NSTEMI kabul edilerek Çocuk Hastalıkları Hastanesine sevkedildi. 
Tartışma ve Sonuç: Antidepresanlar ve kardiyovasküler hastalıklar arasındaki ilişki netlik kazanmamıştır. Çalışmalara 
baktığımızda bir kısmında AMI riskini hafif de olsa artırdığı; bazı çalışmalarda trisiklik antidepresanların risk oluşturduğu, ancak 
SSRI grubunda platelet aktivasyonunu azaltma mekanizması üzerinden risk olmadığı, hatta olumlu yönde katkısı olduğu 
şeklinde görüşler vardı. Bir kısım çalışmada ise hem trisiklik antidepresanların, hem de SSRI grubunun tamamen masum olduğu 
şeklinde farklı görüşlerle karşılaştık. Bu olguyu rapor ederek konuyla ilgili daha ileri araştırmalara ihtiyaç olduğunu vurgulamak 
istedik. 
  
Anahtar Kelimeler: Acil servis, sertralin, MI 
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P 116 OLGU SUNUMU: ATEŞLE BAŞVURAN HASTADA AKUT KORONER SENDROM 
  
Semiha Solak Grassie1, Hıdır Yılmaz2, Havva Şahin Kavaklı1, Ülkü Arslan1, Cem Akman1 
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2Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği, Ankara 
  
Giriş: Acil servise başvuran hastalar bazen atipik prezentasyon gösterebilir. Biz ateşi olan idrar yolu enfeksiyonu ile beraber 
NSTEMI gelişen bir olguyu rapor etmek istedik. 
Olgu: Ateşle başvuran hastada akut koroner sendrom: 73 yaşında kadın hasta acil servise ateş, bulantı, kusma şikayetleri ile 
getirildi. Hastanın yapılan laboratuar tahlillerinde beyaz küre artışı ve CRP yüksekliği izlendi. İdrar tahlili üriner enfeksiyon 
tanısıyla uyumlu tesbit edildi. Hasta enfeksiyon hastalıkları bölümüyle konsülte edildi; hastanın kan ve idrar kültürleri alındıktan 
sonra antibiyoterapisi başlandı. Hastanın genel durum bozukluğu, koroner arter hastalığı hikayesi olması ve EKG değişiklikleri 
nedeniyle yapılan kardiyak enzim incelemelerinde troponin yüksekliği görüldü. Hastanın aspirin, clopidogrel ve düşük molekül 
ağırlıklı heparin tedavisi başlanarak, NSTEMI tanısı ile koroner yoğun bakım ünitesi olan bir merkeze sevkedildi. 
Sonuç ve Tartışma: Acil servise başvuran hastalarda bazen ayırıcı tanı yapmak güç olabilir. Hastada aynı anda birden fazla 
klinik tablo bir arada olabilir. Hastanın detaylı anamnezinin alınması, genel durumunun ve risk faktörlerinin iyi değerlendirilmesi 
gerekir. Özellikle mortal seyredebilecek kardiyovasküler hastalıklar açısından titiz davranılmalı; göğüs ağrısı eşdeğeri bulgular 
gözden kaçırılmamalıdır. Biz bu olguyu sunarak multidisipliner yaklaşılması gereken durumlarda farkındalık oluşturmak istedik. 
  
Anahtar Kelimeler: Ateş, troponin, myokard infarktüsü, üriner enfeksiyon 
 
 
P 117 A BEZOAR CASE 
  
Mehmet Can Girgin, İncifer Kanbur, Mehmet Özel, Hakan Topaçoğlu 
 
Istanbul Education and Research Hospital, Emergency Department, Istanbul, Turkey 
  
Bezoars are indigestible hard formations found in the stomach or small intestine.These are one of the rare causes of mechanical 
intestinal obstruction and despite the fact that they show gastrointestinal obstruction symptoms,there are no clinical findings 
specific to bezoars.In the progress of the condition,past stomach surgery,gastroparesis due to diabetes and eating habits all 
play a role.Thanks to the increasingly widespread use of computed tomography(CT) in emergency cases,it is possible to 
diagnose the bezoar and related obstructions.Abdominal CT is a highly effective method of bezoar diagnosis,with a sensitivity of 
81%-96%, and a specificity of up to 96%. 
A 65-year-old female patient was admitted to the emergency department who had been suffering from painful abdominal 
swelling and nausea for three days and had not had a bowel movement in two days.She had previously been admitted to other 
hospitals with the same complaint and had only received symptomatic therapy.At her arrival she was lucid and her vital 
parameters were normal.Her neurological,cardio and respiratory results were normal,but her abdominal area was found to be 
extremely sensitive.There was no evidence of irritation of the peritoneum.Her blood tests were clear except for leucocytosis and 
her biochemistry parameters showed no pathology.An ultrasound was conducted and yielded no abnormal results.The lateral 
decubitis radiograph showed no sign of air-fluid levels.The patient had a nasogastric catheter inserted and no fecaloid matter 
was produced.Afterwards, an abdominal contrast-enhanced computed tomography was conducted,which revealed the presence 
of a bezoar.An endoscopy was planned,after which the patient was sent to the gastroenterology department.Her gastroscopy 
revealed a bezoar of 3x3cm in her gastric fundus.The patient received conservative treatment and was discharged from the 
hospital. 
At the emergency department,when patients come in with signs of intestinal obstruction,we should keep in mind,for the 
differential diagnosis,the possibility of bezoars.For the diagnosis of bezoars,computed tomography is a highly sensitive method. 
  
Keywords: Bezoar, abdominal computed tomography, intestinal obstruction 
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P 118 ERİTROPOETİN KULLANIMINA BAĞLI SPLENİK ENFARKT OLGUSU 
  
Güllü Akbaydoğan Dündar, Seyran Bozkurt, Ataman Köse, Cüneyt Ayrık, Elifcan Çaylı 
 
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Mersin 
  
Giriş: Splenik enfarkt nadir görülen kritik bir durumdur. Splenik arter veya alt dallarından bir veya daha fazlasının enfeksiyon, 
emboli veya pıhtı ile tıkalı olması sonucu ortaya çıkar. Yazımızda eritropoezde temel rol oynayan ve kronik böbrek yetmezlikli 
hastalardaki aneminin tedavisinde yaygın kullanılan Eritropoetin(EPO)’in protrombotik etkisine bağlı oluşan splenik enfarkt 
olgusunu sunmayı amaçladık. 
Olgu: 44 yaşında bayan hasta acil servise, ani başlayan şiddeti giderek artan sol göğüsde plöretik tipte göğüs ağrısı, bulantı, 
kusma, terleme, sol yan ağrısı şikayeti ile başvurdu. 10 yıldır kronik böbrek hastalığı, hemodializ tedavisi alan hastanın haftada 
üç kez subkutan 4000 Ü EPO kullanım öyküsü mevcuttu. Vital bulguları normaldi. Solunum ve kardiyovasküler sistem 
muayenesinde akut patolojiye rastlanmadı. Batın sol üst kadranda hassasiyet mevcuttu. Laboratuar bulguları, Hb:13.3gr/dl,WBC 
8,600 /mm3, PLT 307. x103/µ, RDW:15.6 %, Kreatinin 6.59 mg/dl,Üre 73.1 mg/dl, D-dimer 730 ng/. Elektrokardiyografii normal 
sinüs ritminde ve iskemik bulgusu yoktu. Kardiyak enzimleri normal sınırlarda olan hastanın, Ekokardiografide akut patolojik 
bulgusu yoktu. Aort diseksiyonu/pulmoner emboli ön tanısıyla çekilen kontrastlı tomografide dalak alt pol anterior kesimde 
enfarktla uyumlu görünüm tespit edildi. Hasta genel cerrahi servisine yatırıldı. 
Sonuç: Splenik enfarktın klinik tablosu akut batının diğer nedenlerini taklit edebilir. Literatürde çoğunlukla hastaların sol üst 
kadran/yan ağrısı veya farklı lokalizasyonlarda karın ağrıları bulantı, kusma yakınmalarıyla başvurdukları bildirilmiştir. Bizim 
olgumuzda farklı olarak hastamız çok şiddetli olan göğüs ağrısı ve terleme yakınmasından şikayet etmiştir. Muayenede hastanın 
sol üst kadranda hassasiyeti olması üzerine yan ağrısının olduğunu ifade etmiştir. Splenik enfarktın etiyolojisinde, benign/malign 
hematolojik hastalıklar, travma, otoimmün ve kollajen doku hastalıkları,embolik bozukluklar (atrial fibrilasyon vb) gibi pek çok 
faktör arasında yer alır. Hastanın detaylı sorgulanmasında sık olarak gözlenen risk faktörlerine sahip olmadığı için nadir bir 
neden olan EPO’nun protrombotik etkisine bağlı olabileceğini düşündük. Karın ağrısı, göğüs ağrısı yakınması ile acil servise 
gelen hastalarda Splenik enfarktın olabileceği düşünülmelidir. Hızlı tanı ve yönetimi gelişebilecek komplikasyonları önleyebilir. 
  
Anahtar Kelimeler: Eritropoetin, göğüs ağrısı, karın ağrısı, splenik enfarkt 
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P 119 TRAVMATİK AORT DİSEKSİYONU OLGU SUNUMU 
  
Ramazan Ünal, Nilay Zorbalar 
 
Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, İstanbul 
  
Aort diseksiyonu, kan basıncı ve aort duvarının yapısal anomalileri başta olmak üzere, çeşitli mekanizmaların ortak katkısıyla, 
aort intimasında meydana gelen yırtık sonucu aortun tunika mediasının ayrılması ve kanın aort duvarının içine dolması olarak 
tarif edilir. Diseke olan aort içinde kanın aktığı iki ayrı lümen oluşur. Bunlar gerçek ve yalancı lümendir. Birbirinden flap denilen 
intimal membranla ayrılırlar. En sık yapılan sınıflandırma, De Bakey ve arkadaşlarının sınıflandırmasıdır. Buna göre proksimal 
aortadan başlayıp tüm aortayı tutan diseksiyonlar Tip I olarak adlandırılır. Sadece asendan aortayı tutanlar Tip II, sadece 
desenden aortayı tutanlar ise Tip III aort diseksiyonları olarak adlandırılırlar. Akut travma sonrası oluşan aort diseksiyonları 
yüksek mortalite riski taşır. Bu sunumda yüksekten düşme sonrası gelişen bir aort diseksiyonu olgusundan bahsedildi. 
Olgu: Özgeçmişinde Alzheimer Hastalığı tanısı olan 87 yaşında kadın hasta kliniğimize 2. kattan düşme nedeniyle ambulans 
eşliğinde getirildi. Fizik muayenesinde genel durum kötü, nonkoopere, GKS: m5e3v3, TA: 80/60 mmHg, Nabız: 110 vuru/dk, 
Ateş: 360C, SpO2: % 83 idi. Palpasyonla sırtta ağrı mevcuttu. Hastanın yapılan tetkiklerinde beyin bilgisayarlı tomografisinde 
subdural hematom, kontrastlı torakoabdominal bilgisayarlı tomografisinde bilateral ac kontüzyonu, bilateral 8ve 9. kot 
posteriorda fraktür ve aortta DeBakey tip 1 diseksiyon (Resim-1 ve Resim-2) mevcuttu. Hasta güvenlik çemberine alınarak 
intravenöz kristaloid ve kan replasmanı başlandı, sonrasında anestezi yoğun bakıma yatışı yapıldı. 
Sonuç: Acil servise gelen yüksekten düşme gibi yüksek enerjili travmalarda özellikle toraks yaralanması varlığında travmatik 
aort diseksiyonu gelişebileceği unutulmamalıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: Mortalite, travmatik aort diseksiyonu, yüksekten düşme 
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Gastrointestinal sistemde neuroendokrin tümörler klasik karsinoid tümörden küçük hücreli karsinoma kadar uzanan geniş bir 
neoplazi katogorisini oluşturur. Gatrointestinal sistem yerleşimli neuroendokrin tümörler seyrek görülen lezyonlardır. Doudenum 
yerleşimli neuroendokrin tümörler ise tüm gastointestinal neuroendokrin tümörlerin %1,8-2,9 ‘unu oluşturmaktadır. Biz 
duedonum yerleşimli neuroendokrin karsinom olgusunu sunduk. 75 yaşında erkek hasta üst batında künt ağrı nedeni ile acil 
polikliğine başvurdu. Hastada dispepsi ve kabızlık şikayeti mevcuttu. Endoskopik tetkikte duedonumda 2,5 cm çapında polipoid 
lezyon izlendi. Lezyonun eksizyonu için operasyon planlandı. Operasyon sırasında intra operatif patolojik inceleme için 
lezyondan biopsi alındı. İntraoperatif patolojik tetkik sonucu neuroendokrin karsinom ile uyumluydu. Kitle çevre bağırsak 
segmenti ile birlikte total eksize edildi. Lezyon makroskopik incelemede 2,5X2X2 cm ölçülerinde idi. Kesiti sarı kahverenkli 
heterojen karekterde görüldü. Mikroskopik kesitlerde glandüler, trabeküler yapılar, insülar yapılar oluşturan tümör izlendi. Tümör 
hücreleri koyu renkli, küçük yuvarlak nükleuslu granüler sitoplazmalı hücrelerdi. İmmünohistokimyasal tetkiklerde tümör 
hücrelerinde synaptofizin, kromogranin, nöron spesifik enolaz, pansitokeratin pozitifti. Olguya bu histomorfolojik ve 
immünohistokimyasal bulgularla iyi diferansiye neuroendokrin karsinom (malign karsinoid) (WHO) tanısı verildi. Tümörde 
İmmünohistokimyasal incelemede tümör hücrelerinde CK7 negatif, TTF1 negatif bulundu. Bu bulgular akciğer orijinli tümör 
metaztazını ekarte ettirdi. Olgu primer duedonal neuroendokrin karsinom olarak değerlendirildi. Postoperatif takipte hasta 
kaybedildi. İnce bağırsakta neuroendokrin tümörler genelde metastatiktir. Sadece %20si primer olarak görülür. Tedavi lezyonun 
total eksizyonudur. Medikal tedavi ilave edilebilir. 2 cm den büyük ileri evre tümörlerde prognoz kötüdür. 5 yıllık yaşam beklentisi 
%35 civarındadır. Duedonum yerleşimli kitlesel lezyonların ayırıcı tanısında seyrek görülen nöroendokrin tümörler akılda 
bulundurulmalıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: Doudenum, neuroendokrin tümör, malign karsinoid 
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P 121 TRAVMA ÖYKÜSÜ OLMAYAN OLGUDA TRAKEAL RÜPTÜR 
  
Süleyman Gökhan Kara1, Damla Anbarlı Metin1, Gamze Coşkun2, Başak Bayram1 
 

1Dokuz Eylül Üniversitesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, İzmir 
2Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi, Kırıkkale 
  
Giriş: Spontan trakeal rüptür nadir gözüken fakat hayatı tehdit eden ciddi bir klinik tablodur. Öksürük, kusma, hapşırma gibi 
intratrakeal basıncı artıran nedenlerle ya da entübasyon ve endoskopi gibi iyatrojen sebeplerle ortaya çıkabilir. Nadir olgularda 
cerrahi tedaviye ihtiyaç duyulurken çoğunlukla nonoperatif olarak takip edilir. 
Olgu: 41 yaşında erkek hasta acil servisimize hemoptizi şikayetiyle başvurdu. Hastanın hemoptizisi acil başvurusundan 6 saat 
önce 5-6 damla kan kadar olmuş. Eşlik eden boğaz ağrısı mevcut. Hastanın bilinen hiçbir hastalığı yok. Yaklaşık 1 hafta önce 
şiddetli hapşırma ve su içerisinde nefesini tutma öyküsü olduğu öğrenildi. Hastanın ilk değerlendirilmesinde KB:119/82mmHg 
Nbz:78/dk SS:16/dk A:36C SpO2:%98 olarak saptandı. 
Hastanın fizik muayenesinde akciğer sesleri normal olarak oskülte edildi. Ral ronküs duyulmadı. Her iki hemitoraks solunuma 
eşit olarak katılıyordu. Boğaza bakıyla orofarenks normal görünümdeydi. Ağız içerisinde ve diş etlerinde herhangi bir kanama 
izlenmedi. Boyuna palpasyonla mandibula alt hizasından başlayıp sternum üst ucuna kadar uzanan orta hatta krepitasyon 
mevcuttu. 
Hastanın kontrastlı boyun tomografisi ve kontrastlı toraks tomografisi çekildi. Hastada trakeanın her iki yanında serbest hava 
izlendi. Pnömotoraks ve mediastende serbest hava görülmedi. Kulak Burun Boğaz Hastalıklarına konsülte edildi. Hastaya 
fiberoptik laringoskopi yapıldı. Larinste majör patoloji izlenmedi. Hasta Kulak Burun Boğaz Hastalıkları tarafından ayaktan takibe 
alındı. Hastanın takiplerinde herhangi bir sıkıntı gelişmedi. 
Sonuç: Trakeal rüptür her zaman travma ile karşımıza gelmemekte olup bazen sadece hapşırma, nefes tutma gibi intratrakeal 
basıncı artıran olgularda da görülebilmektedir. Hemoptizinin ayırıcı tanısında yer aldığını bilmek ve tek muayene bulgusunun 
çoğunlukla boyunda krepitasyon olduğunu bilmek acil servis doktorları için oldukça önemlidir. 
Kaynaklar: 
1. Gorosh LR, Ingaramo O, Nelson D, Vohra M, Ciccolo ML. Spontaneous tracheal rupture: a case report.J Emerg Med.2014 
Jan;46(1):31-3. 
2. J. Roh, J. Lee. Spontaneous tracheal rupture after severe coughing in a 7-year-old boy Pediatrics, 118(2006), p.e224 
3. S.A. Irefin, I.S. Farid, A.J. Senagore. Urgent colectomy in a patient with membranous tracheal disruption after severe 
vomiting. Anesth Analg,91(2000), pp.1300–1302 
  
Anahtar Kelimeler: Hemoptizi, spontan, trakeal rüptür 
 
 
P 122 PRİAPİZM 
  
Mehmet Şam, Ali Göksu, Okyanus Necdet Aykan, Ahmet Kutur, Fatih Çömez 
 
Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İstanbul 
  
Priapizm tam veya parsiyel penil tümesansın 4 saatten uzun süredir devam etmesi şeklinde tanımlanabilen nadir bir patolojidir.. 
Priapizmin üç farklı tipi bulunmaktadır: İskemik (veno-oklüsif, düşük akımlı), non-iskemik (arteriyel, yüksek akımlı) ve stuttering 
(tekrarlayan, kekeme). Her priapizm tipinin patofizyolojik nedenleri ve tedavi yöntemleri birbirinden farklıdır. İskemik priapizm 
tespit edilen hastaların %60’ında hiçbir sebep ortaya konulamazken, %40’ında ise hematolojik hastalıklar, ilaç kullanımı öyküsü 
(vazoaktif ilaçlar, antidepresanlar, antihipertansif ilaçlar vb.), malignite veya nörolojik hastalık öyküsü tespit edilebilmektedir. 
Klinik olarak korpus kavernozumun tamamen sert ve ağrılı olması ile birlikte korpus spongiozum ve glans penisin az veya hiç 
etkilenmemesi iskemik priapizm açısından tipik bir bulgudur. İskemik priapizm tedavisindeki amaç anoksik kanın boşaltılması, 
korpus kavernozumun dekomprese edilmesi ve reperfüzyonun sağlanmasıdır. Bu sayede ağrı, iskemi, nekroz, fibrozis, penil 
deformite oluşumu ve erektil disfonksiyon olasılığının azaltılması amaçlanmaktadır. Bu sunumda Tadalafil alımı sonrası oluşan 
iskemik priapizmden bahsedilmektedir. 
  
Anahtar Kelimeler: Priapizm, tadalafil, üroloji 
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P 123 TEMPORAL FRAKTÜR SONRASI SUBAKUT DÖNEMDE GELİŞEN RİNORE 
  
Hakkı Değer1, Ayşe Nur Değer2, Mehmet Fatih Ekici3, Emine Kadıoğlu4, Orkun Gürbüz5, Engin Akgül6 
 

1TC SB Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü, Kütahya 
2TC Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji AD, Kütahya 
3TC SB Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Bölümü, Kütahya 
4TC Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp AD, Kütahya 
5TC SB Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Bölümü, Antalya 
6TC SB Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KVC Bölümü, Kütahya 
  
Rinore burundan beyin omurilik sıvısının gelmesine, otore ise kulaktan beyin omurilik sıvısının gelmesine verilen isimdir. Rinore 
sinüs fraktürü sonrası dura zedelenmesiyle burundan BOS sızıntısı olur. Rinore travmadan hemen sonra yada kısa bir süre 
başlar. 50 yaşında traktör kazası geçiren akut subdural hematom+ sıvama epidural hematom + SAK ve temporal fraktürü olan 
hastanın 5 gün sonra oluşan rinoresini sunduk. Hasta kaza sonrası getirildiği hastada nörolojik muayenesinde taraf veren 
bulgusu yoktu. GKS 13 puandaydı. Hasta çekilen BBT sonrası genel yoğun bakıma yatırıldı. Anti ödem tedavi (steroid) 
başlanıldı. Hastanın günlük izleminde GKS 15 puana çıktı fakat yemek yerken oturma esnasında burnundan rinoresi oldu. 
Rinore olması üzerine proflaktik menenjite yönelik antibiyotik başlanıldı. Tedavisine mannitol ve BOS yapımının azaltılması için 
Asetozolamid başlanıldı. Bu arada temporal fraktür nedeniyle otoskopik muayenede da kulak zarının sağlam olduğu görüldü. 
Temporal fraktürlerde otore yerine rinore görülebilir. Rinore kulak yolu ve zar perfore değilse öztaki tüpü aracılığıla konkaya 
oradan nazofarinkse ve buruna akabilir. Hastalar tatlı veya tuzlu su aktığını söylerler. Otore ve ve otorajiler genellikle bening 
seyirli olmasına karşın Rinore uzun sürebilir ve bu arada mortalite ve morbitesi yüksek menenjite sebep olabilir. 
Bu nedenle sinüslerin kırıkları ayrıca temporal fraktürlerde de Rinore olabileceği akılda tutulmalıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: Beyin omurilik sıvısı, rinore, temporal fraktür 
 
 
P 124 BAŞ AĞRISI İLE KENDİNİ GÖSTEREN METASTATİK MALİGN MELANOM 
  
Ramazan Ünal, Zuhal Yaldır, Süleyman Solak, Emin Uysal 
 
Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İstanbul 
  
Giriş: Malign melanomlar (MM) krista nöralis kökenli, pigment hücresi melanositlerinin tümörleridir. Melanosit olan her dokuda 
MM ortaya çıkabilir. En çok deride ve gözde retinada ortaya çıkabilmekle birlikte gastrointestinal sistem, karaciğer, meninksler 
ve hatta özofagusta primer malign melanomlar ortaya çıkabilir. Son yıllarda görülme sıklığı artan MM, metastazlarını %50-60’lık 
oranla en sık deri altı dokulara ve lenf nodüllerine yaparlar. Ayrıca daha az sıklıkla akciğer, karaciğer, beyin ve diğer dokulara 
yaparlar. Beyine ise en sık metastazları sırasıyla akciğer, meme, MM, renal hücreli ca, kolon ve tiroid kanserleri yapar. Beyine 
metastaz yapan kanserler arasında 3. sırada olmasına rağmen MM bütün kanserlerin sadece %4‘üdür. MM genellikle tanı 
konduktan 3 yıl sonra beyine multiple metastaz yaparlar ve kan damarlarınca zengin olduğu için kanama eğilimindedirler. 
Beyine metastaz genellikle yaygın hastalık ve kötü prognozun göstergesidir. Bu sunumda acile baş ağrısı şikayeti ile gelen 
beyin metastazı ile kendini gösteren yeni tanı malign melanom olgusundan bahsettik. 
Olgu: Son zamanlarda ara ara olan ve 2 haftadır giderek artan baş ağrısı şikayeti ile acil servisimize başvuran 27 yaşındaki 
erkek hastanın nörolojik muayenesi doğal iken sırt bölgesinde düzensiz sınırlı, asimetrik ve değişik renklerde görünümü olan 
4x6 cm lezyonu mevcuttu (Resim-1). Labaratuvar bulgularında anormallik saptanmayan hastanın bilgisayarlı beyin tomografi 
(BBT) görüntülemesinde sağ frontalde etrafı ödemli kitle imajı (5x8 cm) saptandı (Resim-2). Beyin manyetik rezonans 
görüntülemesi planlanan hasta primeri bilinmeyen metastatik beyin tümörü ön tanısıyla beyin cerrahi servisine yatırıldı. Yapılan 
tetkiklerinde sırt bölgesinden alınan patoloji sonucu MM ile uyumlu çıktı. 
Sonuç: Acil servislere baş ağrısı şikayeti ile başvuru çok sık olmakla birlikte, şimdiye kadar belirti göstermeyen MM gibi primer 
tümörlerin, ilk defa kendilerini baş ağrısına neden olan metastatik beyin tümörleri şeklinde gösterebileceği unutulmamalıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: Baş ağrısı, beyin metastazı, malign melanom 
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P 125 SAFRA TAŞI İLEUSU: NADİR BİR KARIN AĞRISI SEBEBİ 
  
Berkant Ozturk, Zeynep Gizem Emir, Ekim Özge Gökçe, Ayfer Keleş 
 
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Ankara 
  
Safra taşı ileusu tüm gastrointestinal obstrüksiyonlarının %1-4’ünü oluşturur. İleri yaş, ek hastalıklar ve sıvı elektrolit 
bozukluklarından dolayı mortal seyredebilir. Anamnez, klinik bulgular ve labaratuar çalışmaları spesifik değildir. Kolelityazisin 
komplikasyonu olarak görülür. Size acil servise karın ağrısı ile gelen bir safra taşı ileusu olgusu sunulacaktır.  
Olgu: 65 yaşında bayan hasta acil servise karın ağrısı ve kusma şikayeti ile başvuruyor. Hastanın vitallerinde Ta:140/100 
Nabız:135 Pulse:96 Ateş:36,7.Özgeçmişinde bir dönem safra kesesinde taş olduğu söylenen ancak daha sonra izlenmeyen 
hastanın cerrahi öyküsü yoktu. Karın muayenesinde yaygın hassasiyet ve sol alt kadranda defans mevcuttu. Ayakta direk batın 
grafisinde hava sıvı seviyeleri mevcuttu. İleus tanısı alan ve destek tedavisi başlayan hastaya etiyoloji aydınlatmak amacıyla 
çekilen abdominal tomografisinde koledokoduedenal fistül ile distal ileumda hava dansitesi içeren 2cm çapında lezyon 
saptanıyor ve safra taşı ileusu lehine yorumlanıyor. Hasta Genel cerrahi kliniğine yatırılıyor. Hastanın oral kapalı takibinde taş 
gaita ile atılıyor ve ileus durumu düzeliyor. Hastaya kolesistektomi planlanıyor.  
Sonuç: Acil serviste karın ağrısı ile başvuran ve ileus tanısı alan hastalarda nadir görülen safra taşı ileusu akla getirilmesi 
gereken tanılardandır. 
  
Anahtar Kelimeler: Karın ağrısı, koledokoduedenal fistül, safrataşı ileusu 
 
 
P 126 YAŞLI TRAFİK KAZALARINDA ÖLÜMCÜL TANI: PELVİK FRAKTÜR 
  
Berkant Ozturk, Ayşe Keçecioğlu, Muhammed Fatih Mektebi, Ayfer Keleş 
 
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Ankara 
  
Giriş: Pelvik travmalar önemli derecede kanamaya sebep olabilirler. Retroperitonial kanamaların önemli sebeplerinden biridir. 
%3-20 arasında mortal seyreder. Travmanın oluş mekanizmasına göre %10’u ezici travmadır. Uygun sıvı resüstasyonu ve 
tedavi planı önem arz eder. Burada araç dışı trafik kazası sonucu stabil olmayan pelvis kırığı ve olası damar yaralanmasına 
bağlı mortal seyreden bir olgu sunulacaktır. 
Olgu: 59 yaşında erkek hasta hızla gelen kamyoneti farketmiyor ve tekerlerin arasında kalıyor. Hastanın acil servise 
başvusunda TA:100/70 Nabız:135 SS:22 Pulse:94 GKS:15. Hastanın muayenesinde karın sağ yanında ve sırtta abrazyonu, 
pelvik instabilite, eksternal meatusta kan ve rektal muayenesinde hematokezya saptanıyor. Hastaya sıvı resüsitasyonuyla 
birlikte pelvik kemer uygulanıyor. 4 ünite eritrosit süspansiyonu, 4 ünite taze donmuş plazma başlanıyor. E-Fastte pelvik sıvı 
(Extended Focused Assessment with Sonography for Trauma) görülüyor. Genel Cerrahi, ortopedi ve Üroloji konsültasyonları 
yapılıyor ve travmaya yönelik PanBT çekiliyor. Hastada sağ iliak internal arter kalibrasyonunda azalma, sol iliak internal arterde 
oklüzyon retroperitonal hematom, sakrum ve pelviste fraktürler saptanıyor. Hastaya selektif arterial embolizasyon ve stent 
planlanıyor ancak hasta acil serviste arrest oluyor ve yepılan resüsitasyona yanıt alınamayarak exitus kabul ediliyor. 
Sonuç: Stabil olmayan pelvis kırıklarına komşu organ yaralanmaları, retroperitoneal kanama ve damar yaralanmalarının eşlik 
edebileceği, mortalitenin yüksek olduğu akılda tutulmalı, stabilizasyon ve girişimsel işlemler hızlı yapılmalıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: Fraktür, pelvik travma, retroperitonial 
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P 127 ERİŞKİN HASTALARDA İLGİNÇ BİR İLEUS SEBEBİ: BEZOAR 
  
Berkant Ozturk, Onur Çakmak, Merve Bakalikarakaç, Ayfer Keleş 
 
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Ankara 
  
Bezoar oral alınan bitkisel ya da hayvansal materyallerin gastrointestinal sistemde birleşerek kitle oluşturmasıdır. 
Gastrointestinal obstruksiyonlarının nadir sebeplerindendir. Sıklıkla midede oluşan bezoarlar ince barsaklara geçerek 
obstrüksiyona, nadiren de perforasyona sebep olur. Burada acil servise karın ağrısı ve kusma şikayeti ile başvuran ve bezoar 
ileusu tanısı konulan bir olgu tartışılmıştır.  
Olgu: 73 yaşında erkek hasta karın ağrısı kusma şikayetiyle acil servise getiriliyor. Ta:125/96 Nabız:94 Pulse:96 Ateş36,7. 
Hastanın fizik muayenesinde sol alt kadranda hassasiyet ve defans mevcuttu.Hastanın görülen ayakta direk batın grafisinde 
ileus saptanıyor. Destek tedavisi başlanarak genel cerrhi konsültasyonu isteniyor. Etyolojiyi aydınlatmak için çekilen abdominal 
tomografide bezoara bağlı ileus saptanıyor. Genel cerrahi Klininğinde oral kapalı şekilde takibi sürüyor. 
Sonuç: Karın ağrısı şikayeti ile acil servise başvuran hastalarda ileusun nadir sebeplerinden olan bezoar ileusu akla getirilmesi 
gereken tanılardandır. 
  
Anahtar Kelimeler: abdominal bilgisayarlı tomografi, bezoar ileusu, karın ağrısı 
 
 
P 128 BİSEPS HEMATOMU: 2 OLGU SUNUMU 
  
Berkant Ozturk, Zeynep Yüzgeç, Habibe Selmin Saka, Begüm Öktem, Ayfer Keleş 
 
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Ankara 
  
Yumuşak doku travması acil servise sık başvuru nedenleri arasındadır. Vucut çalıştırıcılarında kas hasarlarına ve tendon 
rüptürlerine yatkındır. Biseps tendon hasarları tendinopatilerden rüptüre kadar geniş bir yelpazede görülürler. Biseps 
hematomlarıda oldukça nadir görülmektedir.  
Size sunacağımız 2 olgu sunumunda kolda ağrı ve şişlik şikayeti ile başvuran hastalarda saptanan biseps hematomunu 
anlatacağız. 
Birinci Olgu: 24 yaşında erkek hasta sol kolda ağrı ve şişlik şikayeti ile başvurdu. Hastanın öyküsünde dambıl ile çalıştığı 
sırada aniden sol koluna ağrı oluşmuş. Hastanın vital bulgularında Nabız:82 Tansiyon:130/80’di. Hastanın yapılan 
ultrasonografide biseps hematomu saptandı.Ortopedi bölümü ile konsülte edilen hastaya soğuk uygulama, analjezik, elevasyon 
ve elastik bandaj önerilerek taburcu edildi.  
İkinci olgu: 86 yaşında bayan hasta sol kolda ağrı ve şişlik şikayeti ile başvurdu. Hastanın öyküsünde 2 gün önce 5litrelik su 
şişesini taşıdıktan sonra giderek artan şişlik oluşmuş. Hastanın vital bulgularında Nabız:86 Tansiyon:140/85 ‘di. Hastanın 
muayenesinde sol kolda biseps üzerinde şişlik,hassasiyet ve mor ekimoz vardı. Periferik nabızları eşit ve açıktı. Yapılan USG’de 
biseps kası içerisinde 1cm’lik biseps hematomu saptandı. Ortopedi bölümü ile konsülte edilen hastaya soğuk uygulama 
elevasyon önerileri ile taburcu edildi. 
Sonuç: Spor ile uğraşanlarda ve ya yük taşıyan yaşlı hastalarda ön tanılar arasında biseps rüptürü yanında biseps hematomu 
da düşünülmesi gerekir. 
  
Anahtar Kelimeler: Biseps hematomu, geriatrik travma, sporcu yaralanması 
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P 129 DIAGNOSTIC VALUE OF PHYSICAL EXAMINATION, LABORATORY, IMAGING TECHNIQUES IN ACUTE 
APPENDICITIS AND COMPARISON OF SCORING SYSTEMS 

  
Abidin Aygün1, Mustafa Burak Sayhan1, Ömer Salt1, Eylem Sezenler2, Serhat Oğuz3 
 

1Trakya University Medical Faculty, Department of Emergency Medicine, Edirne, Türkiye 
2Edirne State Hospital, Department of Emergency Medicine, Edirne, Türkiye 
3Trakya University Medical Faculty, Department of General Surgery, Edirne, Türkiye 
  
Objective: In this study we aimed to search diagnostic values of physical examination, laboratory findings and clinical signs for 
acute appendicitis and create a new score from the most statistically significant parameters to compare with the current scores.  
Material-Methods: 18 years and older 172 patients who admitted in Trakya University Health Center for Medical Research and 
Practice Emergency Department and operated with the diagnosis of acute appendicitis were included retrospectively between 
July 2011-January 2015. 110 of the patients were male (64.0%) and 62 were women (36.0%). The average age of patients was 
34.15. Negative appendectomy rate was found 16.3% (28 patients). Patients were divided into two groups according to the 
pathology report. The first group was negative appendicitis (NA) group and the latter was acute appendicitis (AA) group. 
According to the pathology groups, age, sex, laboratory values, physical examination findings and clinical findings were 
determined by subtracting the curve area under the ROC and calculated cut-off values. The highest diagnostic value of clinical 
findings were migration (AUC:0,781, p<0,001) and anorexia (AUC:0,752, p<0,001), laboratory findings were CRP (AUC:0,681, 
p:0,003), leukocyte count (AUC:0,741, p<0,001) and neutrophil count (AUC:0,714, p<0,001), physical examination finding was 
rebound tenderness (AUC:0,684, p:0,002).  
Results: We create a new score from this 6 parameters which have the highest diagnostic value for acute appendicitis. It is 
called Clearmine (CRP, Leucocyt, Anorexia, Rebound tenderness, Migration, Neutrophil) with using mnemonic. Cut-off value of 
Clearmine Score was calculated by subtracting the ROC curves for acute appendicitis (AUC:0,918, p<0,001). The cut-off value 
of the score was found 6. For this value sensitivity, specificity and diagnostic accuracy was found 90.6%, 85.7% and 89.8% 
respectively and it was found more successful than the other scores. 
Conclusion: In our study, Clearmine Score was determined had the lowest negative appendectomy and missed appendectomy 
rate (2.3% and 8.1%, respectively). 
  
Keywords: Acute appendicitis, diagnosis, emergency department, scorring system 
 
 
P 130 THE FINAL YEAR MEDICAL STUDENTS WHO ARE PREPARING FOR THE MEDICAL PROFICIENCY 

EXAMINATION AND THE FACTORS THAT AFFECT THE OPINIONS OR CHOICES OF NEW GRADUATED 
DOCTORS ABOUT THE EMERGENCY MEDICINE DEPARTMENT 

  
Canan Pamuk Özveren, Mustafa Burak Sayhan, Ömer Salt 
 
Trakya University Medical Faculty, Department of Emergency Medicine, Edirne, Türkiye 
  
Objective: We aimed to study the factors that affect the opinions and choices of last year students and new graduated doctors 
who are preparing for the medical proficiency examination on the emergency medicine specialty. 
Material-Methods: In our study, all the information was collected from the students who are studying final year in Trakya 
University Medical Faculty by face-to-face contacts and the surveys were given by hand. The new graduated doctors ( in 2013-
2014 year) received their surveys by telephone and e-mail. All the surveys were completed and statistical analyses were 
performed by Microsoft Office Excel ve SPSS 16,0 for Windows.The informations were colected from 180 final year students 
and 120 graduated doctors. The age range was between 22 and 30 and 168 of them were female and 132 of them were 
male.20,4% of the participants were planning to choose emergency medicine however male population was slightly higher than 
females. 
Results: The rate of choosing emergency medicine had found to be decreased by the rise of educational level of mothers. The 
reasons that affected to choose the emergency medicine were the personal interest in the specialty, the lack of specialists in this 
field, having job guaranty, free days after the shifts, team works in the field and the good relations between the specialists in the 
emergency department.  
Conclusion: However the reasons that affected not to choose the emergency medicine were excessive physical and mental 
tiredness, the higher rate of violence, the lower rate of healty food intake and resting time, the higher rate of patients, the 
complicated cases and negative effects on physical and mental health. 
  
Keywords: Career planning, emergency medicine, medical proficiency examination, specialty choice 
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P 131 EVALUATION OF KNOWLEDGE, ATTITUDES AND BEHAVIOURS OF THE EMERGENCY MEDICINE 
SPECIALISTS AND RESIDENTS IN MEDICAL FACULTIES AND EDUCATION-RESEARCH HOSPITALS ABOUT 
BLOOD AND USAGE OF BLOOD PRODUCTS 

  
Esra Gezer, Mustafa Burak Sayhan, Ömer Salt 
 
Trakya University Medical Faculty, Department of Emergency Medicine, Edirne, Türkiye 
  
Objective: Our study is a kind of cross sectional questionnaire that aims to evaluate the manners of emergency medicine 
specialists and residents about the use of blood and blood products in clinics, the practice done in their clinics and the 
reflections of education on their manners. 
Materials-Methods: The data was obtained by 70 questions that was asked to the number of 385 doctors working in 
emergency department. The participants were grouped as emergecy medicine residents, specialists and university lecturers, the 
workers in university hospitals and government hospitals and the doctors who had the transfusion education before and who 
had not before.  
Results: There was no statistical difference about the general level of education between the groups. It was observed that the 
indication of transfusion was determined by the emergency medicine doctors. The most frequent transfusions were done to the 
trauma patients who were bleeding. The general level of education was obtained as 52.9 %.The level of education of doctors on 
transfusion was obtained lower than the predicted values. The partipicants were decided to be more educated about this 
subject. 
Conclusion: The level of education of doctors should be enhanced to lower the wrong transfusion rates. In conclusion 
transfusion medicine should be taken into account more seriously. 
  
Keywords: Blood transfusion, emergency medicine, transfusion medicine education 
 
 
 
P 132 ANALYSIS OF EARLY STAGE MORTALITY-EFFECTING FACTORS ON PATIENTS AGED 65 AND ABOVE WHO 
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3Trakya University Medical Faculty, Department of Vascular Surgery, Edirne, Türkiye 
  
Objective: The aim of the study is to evaluate the early-stage mortality factors and analyse the corralation between the factors 
and sociodemographic variances on patients aged 65 and above who consulted to the emergency department of a 3rd degree 
hospital which is the most significant healthcare service in its region. 
Materials-Methods: Patients were divided into two main groups (deceased or alive). In sociodemographic scale, there was no 
significant variance on average age or gender between the two groups (p= 0.460). When CIRS-G, KATZ ADL, IADLs and ISAR 
test results of the groups were compared, CIRS-G did not state significant variety between the groups (p=1.000); whereas KATZ 
ADL, IADLs and ISAR tests resulted in significant variance (p<0.001).  
Results: When the cause of mortality was compared, the gender factor turned up to be insignificant. The most common cause 
of mortality was gastrointestinal system (n=32) and respiratory system (n=32), while cardiovascular system (n=19) was the 
second. The most common cause of reconsultation was gastrointestinal system (n=49) for both genders, while cardiovascular 
system (n=44) was second and respiratory system (n=35) was third. 
Conclusion: The study showed that, on elder patients who consulted to an emergency department, early diagnosis and 
evaluation of factors effecting early-stage mortality has a special importance for diagnosis and treatment. 
  
Keywords: Elder, emergency department, mortality 
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P 133 ACİL SERVİSTE NADİR GÖRÜLEN KARIN AĞRISI NEDENİ: AKUT İNTERMİTTANT PORFİRİ 
  
Mehmet Can Girgin, Aziz Vatan, Yusuf Cankat Bozkurt, Hakan Topaçoğlu 
 
İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, İstanbul 
  
Akut İntermitant Porfiria (AİP) hepatik porfobilinojen deaminidaz (PBG deaminidaz) eksikliği sonucunda ortaya çıkan karın 
ağrısı, kabızlık, yaygın vücut ağrısı, mental değişiklikler, bulantı ve kusma, kas gücü kaybı, hipertansiyon, taşikardi, ateş ve 
konvülziyon gibi bulgularla seyreden klinik tablodur. Akut Porfiriden farklı olarak cilt lezyonları bulunmaz. Lavoratuvar 
bulgularında uygunsuz anti diüretik hormon (ADH) salınımına bağlı hiponatremi görülebilir (1). Akut atak sırasında idrar 
kırmızımsı kahverengi bir renk (port-wine reddish urine) alabilir. 
17 yaşında bayan hasta acil servise şiddetli karın ağrısı ve bulantı kusma şikayeti ile başvurdu. Bilinen ek hastalık öyküsü 
bulunmamayan hastanın, 4 gün önce benzer şikayetler ile başvuru öyküsü olduğu ve semptomatik tedavi uygulandığı öğrenildi. 
Başvuru anındaki vital bulguları stabil olan hastanın periton irritasyon bulguları olmadan yaygın karın ağrısı saptandı. Acil 
serviste yapılan labaratuvar analizinde; Na 107 mEq/L, Cl 76 mEq/L, osmolarite 221 mOsm/kg, idrar Na 157 mEq/L, İdrar 
osmolaritesi 490 mosm/kg olarak bulundu. İdrarda ++ eritrosit varlığı ile kırmızımsı kahverengi idrar rengi saptanan hastanın 
ultrasonografsinde Douglas boşluğunda minimal serbest sıvı saptanmıştır. Herhangi bir cilt lezyonu bulunmayan ve laboratuvar 
bulguları uygunsuz ADH sendromu ile uyumlu olan yapılan yatırıldığı serviste bakılan idrar total porfirin 646 ug/24saat, 
porfobilinojen: 19.7 mg/24saat bulunması üzerine AİP tanısı konularak tedavisi düzenlendi. 
Acil servise karın ağrısı şikayetiyle başvuran uygunsuz ADH sendromu laboratuvar bulguları ve eritrositüri saptanan hastalarda 
ayırıcı tanı olarak Akut İntermittant Porfiri göz önünde bulundurulmalıdır.. 
  
Anahtar Kelimeler: Karın ağrısı, akut intermittan porfiri, uygunsuz adh, port-wine reddish urine 
 
 
P 134 KARIN AĞRISIYLA GELEN HASTADA AKUT KOLESİSTİT VE RENAL ENFARKT 
  
Özgür Dikme, Yusuf Cankat Bozkurt, Aziz Vatan, Hakan Topaçoğlu 
 
İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, İstanbul 
  
Renal arter trombozu, nadir gözüken fakat ciddi ve tanısı genelde atlanan bir hastalıktır. 14 000 otopsi yapılan seride; 200 
olguda böbrek enfarktı görülmüştür (prevalans 14/1000). Acil servis hastalarında yapılan en geniş vaka çalışmasında ise 
prevalans 0,02/1000 görülmüştür. 
67 yaşında kadın hasta acil servise yan ağrısı şikayeti ile başvurdu. Öyküsünde yakınmasının 4 gün önce aniden başladığı ve 
başka yakınmasının olmadığı öğrenildi. Öz ve soygeçmişinde özellik saptanmadı. TA: 135/45 mmHg, nabız 118 atım/dk, 
solunum sayısı 20/dk, aksiler ateş 37,6 C saptandı. Hastanın fizik muayenesinde sağ üst kadranda palpasyonla hassasiyet 
saptandı. Rebound, defans mevcut değildi. Tam kan sayımında lökosit:69,25 K/uL ve trombosit:969 K/uL görüldü. Biyokimyasal 
parametrelerinde anormallik saptanmadı. Tüm abdomen USG’de akut kolesistit ile uyumlu görünüm saptandı. Mevcut 
trombositozu ve tam olarak açıklanamayan kliniği nedeniyle ayırıcı tanı açısından çekilen IV kontrastlı tüm batın BT’de sağ 
böbrekte enfarktla uyumlu alan gorüldü. Girişimsel radyoloji ile görüşülüp, embolektomi yapılan hasta yoğun bakım ünitesine 
yatırıldı. Takiplerinde sepsis ve çoklu organ yetmezliği gelişen hasta yoğun bakım takibinin üçüncü gününde exitus oldu. 
Acil servise; ateş, yan ağrısıyla başvuran ve risk faktörü bulunan yaşlı hastalarda ölümcül sonuçlanabilen renal enfarkt ayırıcı 
tanıda mutlaka akılda tutulmalıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: Akut kolesistit, karın ağrısı, renal enfarkt 
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P 135 BAŞ AĞRISININ NADİR NEDENİ: İNTRAKRANİAL KİST HİDATİK 
  
Tuğba Mamak, Oğuzhan Demir, Emre Salçın, Çiğdem Özpolat, Serkan Emre Eroğlu, Haldun Akoğlu, 
Arzu Denizbaşı Altınok 
 
Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, İstanbul 
  
Giriş-Amaç: Serebral alveolar ekinokokozis, kist hidatik enfeksiyonlarının %1' lik kısmını oluşturan ve tedavi edilmezse fatal 
seyreden klinik bir durumdur. Sıklıkla asemptomatik seyretmesi, uzun latent periyoda sahip olması, tanı konulmasında zorluk 
yaratırken, multiorgan tutulumu olması ve lezyonun agresif görünümü hastalığın metastatik malignitelerle karıştırılmasını da 
kolaylaştırır. Bu vaka sunumu ile acil serviste KİBAS (Kafa içi basınç artışı sendromu) bulguları saptanmış hastada endemik 
koşulların da göz önünde bulundurulmasının gerekliliği vurgulanmak istenmiştir.  
Olgu: 28 yaşında, bayan hasta 6 aydır süren ve giderek şiddetlenen baş ağrısı ve kusma şikayetiyle başvurdu. Van’ da 
yaşadığı, çalışmadığı, özgeçmiş ve soygeçmişinde özellik olmadığı tespit edilen hasta, kedi-köpek vb. hayvanlarla temasının 
olmadığını ifade etmekte idi. Geliş vitalleri stabil ve Glaskow Koma skoru 15 olan hasta, normal fizik muayene bulgularına 
sahipti. Çekilen Kranial BT' de (Bilgisayarlı Tomografi) ödemin olduğu, şiftin olmadığı multiple kitle lezyonları, Batın BT’ sinde ise 
karaciğer kisti tespit edildi. Yapılan diğer laboratuvar testleri normal bulunan hastanın beyin cerrahisi konsültasyonu sonrası 
antiödem tedavisinin başlanarak, cerrahi protokolün devamının sağlanması amaçlı servis takibine alınması kararlaştırıldı. 
Tartışma: Serebral alveolar ekinokokoziste bulaş, infekte hayvanın dışkısıyla kirlenmiş gıdaların yenmesi veya suların 
içilmesiyle meydana gelir. Sindirim yoluyla alınan yumurtanın, ince barsakta ortaya çıkardığı embryon, portal dolaşımla 
karaciğere; safra kanalları ve hematojen yolla da diğer organlara yayılabilir. Baş ağrısı ve bulantı-kusma ile başvuran 
hastamıza; kist hidatik açısından endemik bölge olarak kabul edilen Doğu Anadolu Bölgesinden gelmesi nedeniyle, ayrıntılı 
anamnez ile tanı konulmaya çalışılmıştır. Hayvan temas öyküsü bulunmaması sebebiyle; başlangıç ayırıcı tanısında SAK 
(subaraknoid kanama), menenjit, ensefalit, iskemik stroke ya da beyin absesi gibi patolojiler düşünülmüş olsa da, sonuç 
itibariyle ekinokokun santral tutulumu saptanmıştır. 
Sonuç: Özellikle ekinokokun endemik olduğu bölgelerde, kafa içi basınç artışı tespit edilen hastalarda ayırıcı tanıda serebral 
ekinokok mutlaka akla gelmeli ve hastalar tarafından verilen temas olmadığı yönündeki ifadelere rağmen de şüphe devam 
ettirilmelidir. 
  
Anahtar Kelimeler: Baş ağrısı, kibas, kist hidatik 
 
 
P 136 PULMONER EMBOLİ BULGULARI İLE ACİL SERVİSE BAŞVURAN; ATİPİK HEMOLİTİK ÜREMİK SENDROM 
  
Murat Çetin1, Başak Bayram1, Doğuş Türkyılmaz2, Derya Sema Yaman3 
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Hemolitik üremik sendrom trombositopeni nadir görülen, mikroanjiopatik hemolitik anemi ve akut böbrek yetmezliği ile 
karakterize önemli bir klinik durumdur.Atipik HÜS’li hastalar sistemik,yaşamı tehdit eden ve ani komplikasyonlar bakımından 
sürekli risk altındadır.61 yaşında erkek hasta nefes darlığı nedeniyle acil servisimize başvurdu.Bir hafta önce trafik kazası 
sonrası dış merkezde 3 gün yatış öyküsü olan hastanın komorbid hastalığı yoktu.Kan basıncı 135/70mmHg; nabız 102/dk, 
solunum sayısı 20/dk, satürasyonu %91, ateş 36.7⁰C olan hastanın fizik muayenesinde mitral odakta 2/6 sistolik 
üfürüm,akciğerde sağda orta zonlardan itibaren ralleri saptandı.EKG’sinde sinus taşikardisi mevcut hastanın laboratuvar 
tetkiklerinde WBC:26.400,Hb:9,7,PLT:19000,CRP:69.3,D-dimer>4,4,CK 
MB:6.4,Kreatinin:1.76,BUN:42.2,Na:138,K:4.41,LDH:891 olarak saptandı. Çekilen PA akciğer grafisinde solda effüzyon, Doppler 
USG’de sol bacakta subakut DVT saptandı.Toraks BT anjiografide segmental pulmoner emboli, solda belirgin olmak üzere 
yamasal konsolidasyon ve her iki tarafta değişik seviyelerde kotlarda litik lezyonlar görüldü.Yatak başı yapılan EKO’sunda sağ 
ventrikül yüklenme bulgusu yoktu, PAB:35 mmHg olarak tespit edildi.DMAH tedavisi başlandı.Pulmoner embolisi olan ancak 
trombositopeni saptanan ve böbrek fonksiyon testlerinde bozukluk olan hastada HÜS? nedeniyle periferik yayma istendi.Şistosit 
mevcut olduğu görüldü. Bulgularıyla TTP? atipik HÜS? olarak değerlendirilen hastaya acil plazmaferez planlandı ve acil serviste 
10 TDP ile plazmaferez yapıldı.Acil serviste atipik HÜS açısından ADAM TS 13 aktivitesi gönderildi.Hematoloji servisine 
yatırılan hastaya sonraki takiplerinde 10 defa plazmaferez yapıldı.ADAM TS 13 aktivite düzeyi %27 olarak değerlendirildi 
(TTP’de <%20 olarak bekleniyor);ADAM TS 13 antijen yok,intibitör testi negatifti.Bu sonuçlarla atipik HÜS olarak 
değerlendirildi.Plazmeferez sonrası yapılan periferik yaymada şistosit görülmedi.Servis izleminde plevral effüzyonu olan hastaya 
tüp torakostomi uygulandı.Hastanın sitolojik incelemesinde akciğer malign epitelyal tümörü olarak değerlendirildi.Serviste 
pnömoni gelişen hasta IV antibiyoterapi ile izlendi.İzlemde solunum yetmezliği ve septik şok nedeniyle entübe edilen hasta 62. 
gününde öldü.Nefes darlığı, bilinç bozukluğu gibi şikayetler acil servise sık başvuru nedenleri arasındadır.Atipik HÜS 
serebrovasküler hastalık,miyokard infarktüsü ya da bizim hastamızda olduğu gibi pulmoner emboli ile prezente olabilir.Acil 
serviste trombositopenisi ve böbrek fonksiyon testlerinde bozukluk olan hastalarda ayırıcı tanılarda göz önünde 
bulundurulmalıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: Acil servis, ADAM TS 13, Atipik Hemolitik Üremik Sendrom, pulmoner emboli 
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P 137 NEDENİ BULUNAMAYAN GASTROİNTESTİNAL KANAMALARDA NADİR BİR NEDEN: 
İNCE BARSAK GASTROİNTESİNAL STROMAL TÜMÖRLER 

  
Esin Korkut1, Nesrin Ahu Aslan2, Cengiz Erol3, Gizem Fener4, Semih Korkut5 
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Gastrointestinal stromal tümörler (GIST), sindirim sisteminden köken alan submukozal tümörlerdir. En sık midede (%50-%70), 
ikinci sıklıkta ince barsak (%20-%30) ve kalın barsakta (%10) ortaya çıkarlar. İki santimden küçük olanlar genellikle 
asemptomatik iken, semptomatik olanlar yerleşim yerlerine göre karın ağrısı, kanama, perforasyon gibi tablolarla prezente 
olabilirler. Sunumumuzda melena ile acil servise başvuran ince barsak GIST vakasını sunmayı amaçladık.  
Olgu: 44 yaşında erkek hasta melena yakınması ile acile servisimize başvurdu. Genel durum düşkün, bilinç açık idi. TA:100/60 
mmHg, Nb:108/dk, hb:6,4 g/dL üre: 29 mg/dl. Rektal tuşede melenası mevcuttu. Genel durum stabilizasyonu takiben yapılan 
gastroskopisinde özellik sapanmadı. Takiben gerçekleştirilen kolonoskopide tüm kolon mukozası melena ile kaplı olmakla 
birlikte kolon mukozası normal olarak değerlendirildi. Kanamanın çekum proksimalinden olduğu düşünülerek hastaya sintigrafi 
planlandı. 24 saatlik takip süresince fokal tipik kanama odağı ile uyumlu tutulum izlenmedi. İlk kanama görülen alanlar mide ve 
ileum segmentleri olarak yorumlandı. Tetkik ve destek tedavisine devam eden hastanın melenası devam etmekte idi. Hastaya 
batın tomografisi çekildi. Solda umblikus düzeyinde distal jejunal ince barsak segmentleri içerisinde yaklaşık 5 cm uzunluğunda, 
arteriyel fazda yoğun kontrast madde tutulumu gösteren ve venöz fazda da kontrast tutmaya devam eden vasküler kitle izlendi.  
Cerrahi bölümüne konsulte edilen hastaya ileal segmentektomi uygulandı. Patoloji sonucu gastrointestinal stromal tümör olarak 
yorumlandı.  
Sonuç: Gastrointestinal stromal tümörler gastrointestinal tümörlerin %1 inden azından sorumludur. Ortaya çıkan semptomlar 
tümörün büyüklüğü ve lokalizasyonu ile ilişkilidir. Şiddetli kanamalar nadir olmakla birlikte nedeni bulunamayan kanamalarda 
ince barsak gastrointestinal stromal tümörler akılda tutulmalıdır. Bu durumda primer tedavi cerrahidir ve total eksizyon tercih 
edilen yöntemdir. 
  
Anahtar Kelimeler: Kanama, GIST, ince barsak 
 
 
P 138 HAYALLER MYALJİ, GERÇEKLER TETANOZ 
  
Mustafa Örfi Erdede, Yusuf Cankat Bozkurt, Aziz Vatan, Hakan Topaçoğlu 
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Tetanoz, aşılama çalışmalarına rağmen gelişmekte olan ülkelerde hala sorun olmaya devam eden bir hastalıktır. Dünyada her 
yıl yaklaşık bir milyon yeni olgu görüldüğü tahmin edilmektedir (1). Eksik aşılanma başta olmak üzere zaman içinde azalan 
antitoksin düzeylerine bağlı olarak ileri yaşlardaki kişiler tetanoza daha duyarlı hale gelebilmektedir (2). Tanı esas olarak öykü 
ve fizik muayeneyle konur. Jeneralize, lokal, sefalik ve neonatal olmak üzere farklı klinik tablolarla ortaya çıkabilmektedir. 
Trismus, abdominal rijidite, disfaji, opistotonus, ense sertliği gibi myoklonik bulgular ve ateş gözlenebilir (3). 
66 yaşında erkek hasta çenede ağrı ve yutma güçlüğü şikayetiyle Acil servise başvurdu. Bilinç açık koopere olan hastanın 
başvuru anındaki vital bulguları normal olarak saptandı. Fizik muayenesinde sol ayak dorsalinde 2*2 cm ve 3. metatarsta 
nekroze yara, masseter kasinda spazm ve hiperakuzi mevcuttu. Yaklaşık bir ay önce ayağinin üstünden araç geçme öyküsü 
bulunan hastanın tetanoz profilaksisi olmadığı öğrenildi. Mevcut klinik öykü ve fizik muayene bulguları nedeniyle hastada öntanı 
olarak tetanoz düşünülerek, Tetanoz Immunglobilin 2ml (500 IU) intramüsküler olarak uygulandı. Acil servisteki izleminde ateş 
yüksekliği, taşikardi gelişen hasta hastaneye yatırılarak ve antibiyotik tedavisi başlandı. Servis izleminde yutma refleksi ortadan 
kalkan ve trismusu ilerleyerek solunum yolunu koruyamayan hastanın trakeostomi açılması amaçlı yoğun bakıma yatırıldı. 
takiplerinde kardiyopulmonerarrest olan hasta exitus kabul edildi 
Acil servislere başvuran myoklonik semptomları olan hastalarda öykünün iyi sorgulanması tetanozun göz ardı edilmemesi 
açısından önem arz etmektedir. Riskli hastların belirtlenerek erken dönemde immunizasyon korunmada önemlidir. Özellikle yaşlı 
hastaların koruyucu antitoksin düzeyinin azalması sebebiyle tetanoz açısından yüksek riskli oldukları akılda tutulmalıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: Tetanoz, araç dışı trafik kazası, trismus 
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P 139 SİNSİ VE ÖLÜMCÜL FOURNİER GANGRENİ 
  
Süleyman Solak, Emin Uysal, Ramazan Ünal, Zuhal Yaldır 
 
Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İstanbul 
  
Giriş: Fournier gangreni (FG) perineal, genital veya perianal bölgelerin, sinerjistik polimikrobial infeksiyonuna bağlı gelişen 
nekrotizan fasiit ile karakterize bir hastalıktır. Tanı ve tedavisindeki gecikme öldürücü olabildiğinden, nonspesifik bile olsa 
semptomların gözden kaçırılmaması çok önemlidir. Hastalık 1883 yılında Paris’li bir dermatolog ve venerolog olan Jean Alfred 
Fournier‘in kendi adıyla anılmaktadır. Günümüzde FG her yaş grubunda görülebilmektedir. Ancak sıklık 50 yaşından sonra artış 
gösterir. FG erkeklerde 10 misli fazla görülür. FG etyolojik açıdan en sık kolorektal (%30-50) orjinli olup, bunu ürolojik sistem 
(%20-40) ve deri (%20) izler. Hastalığın en sık nedenleri anorektal infeksiyonlar, genitoüriner infeksiyonlar veya travma ya da 
perineal ve genital derideki lokal yaralanmalardır. Bu sunumda nonspesifik şikayetlerle gelip tedavisi gecikmiş bir fournier 
gangreni olgusundan bahsettik. 
Olgu: Acil servise genital ve uyluk bölgesinde abse ve genel durum bozukluğu ön tanısıyla 56 yaşında erkek hasta ambulans ile 
getirildi. Hasta son 2 haftadır bir kaç kez başka kurumların acil servislerine sağ bacakta ağrı şikayeti ile başvurmuş ve miyalji? 
Varis? ön tanıları ile tedavi düzenlenip istirahat verilmiş. Hastanın giderek genel durumunda kötüleşme olunca hasta yakınları 
112'yi aramışlar ve yardım istemişler. Acilde hastanın yapılan fizik muayenesinde genel durumu kötü, bilinç konfüze, 
nabız:110/dk, ateş:39,1C°, TA:100/60 mm/Hg, solunum yüzeysel ve takipneikti. Sağ gluteal bölgeden başlayıp dize kadar 
uzanan alanda yer yer siyah nekroze alanlar ve basmakla cilt altı krepitasyon alanları, ayrıca perianal bölgede direne olmuş 
abse alanları mevcuttu (Resim-1). Hastaya ilgili konsültasyonlar (üroloji, anestezi ve genel cerrahi) istendikten sonrası genel 
cerrahi servisine fournier gangreni ön tanısıyla yatışı yapılarak acil ameliyata alındı. 
Sonuç: Acil servislere çok sıkla bacak ağrısı gibi nonspesifik şikayetlerle başvuru olmakla birlikte çoğunlukla ayrıntılı bir 
muayene yapılmadan semptomatik tedavi verilip hastalar taburcu edilmektedir. Çok nadirde olsa bu tarz hayati patolojilerinde 
böyle nonspesifik şikayetlerle gelebileceği unutulmamalıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: Acil servis, bacak ağrısı, fournier gangreni 
 
 
P 140 DALAK METASTAZINA BAĞLI KARIN AĞRISI 
  
Murat Sarıtemur, Abdullah Osman Koçak, İlker Akbaş, Şahin Aslan 
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Erzurum 
 
  
Giriş: Dalak metastazları nadir görülen malign lezyonlardır. Bu metastazlar çoğu zaman ileri evre kanserlerde görülmektedir. 
Metastatik tümörler, kan yoluyla dalağa ulaşırlar. Dalak parankiminin metastazlara karşı olan direnci çeşitli teorilerle 
açıklanmaya çalışılmıştır. Bunlar; dalak kapsülünün fiziksel bir bariyer oluşturması, splenik arterin açılı ve kıvrımlı anatomik 
yapısının metastazı engellemesi, dalağın neoplastik hücrelere karşı immünolojik savunması olarak sayılabilir. En sık dalak 
metastazı yapan primer kanserler: meme, akciğer, over kanserleri ve melanom’dur. Akciğer kanserlerinin %10-20’sini oluşturan 
adenokanserler bronşlarda yer alan salgı yapan hücrelerden köken alır. Sigara ve kirli hava gibi dış etkenlerle ilişkisi çok azdır. 
Sıklıkla akciğerin periferinde yer alırlar. Bu tümörlerin metastaz yapma eğilimleri daha fazladır. Akciğer karsinomunun dalak 
metastazı genellikle otopside saptanmaktadır. Bu nedenle yaşamını yitirmiş olgulara yapılan otopsilerde dalak metastazı oranı 
%5,6 bulunmuştur. Dalak metastazının sol akciğer karsinomlularda, sağa göre daha fazla izlendiği ve yaşamını yitirenlerin 
yarıdan fazlasında metastaz çapının 1 cm’den daha küçük olduğu belirtilmektedir. Primer akciğer karsinomu tanısı ile dalak 
metastazı izlenmesi arasında geçen süre 8 yıla kadar uzayabilmektedir.  
Vaka: Elli bir yaşında bayan hasta acil servisimize karın ağrısı şikâyeti ile başvurdu. Anamnezinde akciğer adenokanser olduğu 
ve kemoterapi aldığı öğrenildi. Birkaç gündür devam eden karın ağrısı olduğunu ifade eden hastanın vital bulguları normal idi. 
Yapılan fizik muayenesinde karın tüm kadranlarında hassasiyet ve defans vardı. Laboratuvar tetkikleri normal sınırlarda idi. 
Hastaya çekilen abdominal tomografide karaciğer ve dalak’ta muhtemel metastaza bağlı hipodens lezyon izlendi. Hasta yaygın 
metastaz düşünülerek medikal onkoloji kliniğine yatırıldı. 
Sonuç: Kanser tedavisindeki gelişmeler ile acil servise başvuran kanser hastalarının sayısı her geçen gün artmaktadır. Dalak 
metastazı nadir görülen bir metastazdır. Biz vakamız ile nadir görülen bir durumu sunmayı amaçladık 
  
Anahtar Kelimeler: Dalak metastazı, kanser, karın ağrısı 
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P 141 ACİL SERVİSİMİZE BAŞVURAN İŞ KAZASI OLGULARININ RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ 
  
Hıdır Yılmaz, Havva Şahin Kavaklı, Ülkü Arslan, Mustafa Karakuş, Cem Akman, Ahmetali Sezer 
 
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Servis Kliniği, Ankara 
  
Amaç: Konum itibari ile Ankara OSTİM, İvedik OSB ve GERSAN sanayi sitesi yakınında kurulmuş olan hastanemize başvuran 
iş kazaları ile ilgili verilerimizi rapor etmek etmek istedik. 
Gereç-Yöntem: Yenimahalle Eğitim ve araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne son 6 ay içinde başvuran iş kazası olguları 
çalışmaya dahil edildi. Acilde tutulan hasta kayıtları geriye dönük incelenerek yaş, cinsiyet, travma mekanizması, konsültasyon 
istenip istenmediği ve hastanın nasıl sonuçlandırıldığı retrospektif olarak araştırıldı. Elde edilen veriler SPSS 16.0 paket 
programı ile analiz edildi. 
Bulgular: Hastanemiz acil polikliniğine son 6 ay içinde toplam 49 iş kazası vakası başvurdu. Bu vakaların tamamı çalışmaya 
dahil edildi. Çalışmaya katılan olguların genel yaş ortalaması 33 (median) idi. Çalışmaya dahil edilen vakaların %95.9 (n: 47)’u 
erkek, %4.1 (n: 2)’i kadın hasta idi. Vakaların %85,7’sine (n: 42) konsultasyon istenmemiştir. En fazla istenen konsultasyon 
%6.1 (n:3) ile ortopedi bölümünden istenmiştir. En sık görülen travma %49.0 (n:24) ile üst extremite travmaları idi. Bunu alt 
extremite (%26.5) kafa-yüz (%18.4) travmaları takip etti. Vakaların tamamı acil servisten taburcu edilmiştir. 
Sonuç: Çalışmaya alınan vakaların tamamı acil servisi tanı ve tedavileri yapılarak taburcu edilmişlerdir. Multitravma vakası 
başvurusu olmamıştır. İş kazaları dünya da ve ülkemizde önemli iş gücü kaybına maliyet açısından büyük kayıplara neden 
olmaktadır. Bunu azaltmak için sürekli eğitim, kontrol ve denetim, doğru ve emniyetli çalışma alışkanlığı kazandırma 
faaliyetlerinin iş yerlerinde yapılması gerekmektedir. 
  
Anahtar Kelimeler: Acil servis, iş kazası, iş güvenliği 
 
 
P 142 ELEKTRİK ÇARPMASI SONRASI TRAVMATİK SUBARAKNOİD KANAMA 
  
Atıf Bayramoğlu, Abdullah Osman Koçak, İlker Akbaş, Kenan Ataç, Ahmet Toksoy 
 
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Erzurum 
  
Giriş: Elektrik yaşamımız için gerekli olmakla birlikte, elektrik çarpması yüksek morbidite ve mortalite ile seyreden, her yaş 
grubunun risk altında olduğu bir travma türüdür. Elektrik çarpmaları birden fazla sistemi etkileyen yaralanmalardır ve mortalite 
oranları %3-15’dir. Elektrik çarpmaları; yüksek gerilim hatları, trafolar, sanayi elektriği ve yıldırım kaynaklı temas ile gelişen 
yüksek voltajlı akımla ya da genellikle ev içi elektriği kaynaklı düşük voltajlı akımla gelişebilir. Elektrik yaralanmaları cilt 
yanıklarıyla orantısız olarak ciddi organ yaralanmaları oluşturabilmektedir. Elektrik çarpmalarında klinik değerlendirme yapılırken 
ciltte yanık olmasa bile diğer organların hasarının olabileceği düşünülmelidir. Akıma maruziyet sonrası yumuşak dokulardaki 
zedelenmeler dışında, vücut içinde ilerlediği hat ile alakalı nörolojik ve kardiyak etkilenmelere rastlanabilir. Elektriğin neden 
olduğu yaralanmalar birçok mekanizma aracılığı ile ortaya çıkabilir. Bu mekanizmalar elektrik enerjisinin neden olduğu doğrudan 
doku hasarı, termal enerjiden kaynaklanan doku hasarı, düşme ya da kas kasılmasının neden olduğu travmadan kaynaklanan 
mekanik yaralanmalardır.  
Vaka: On iki yaşında erkek hasta elektrik çarpmasına bağlı kardiyak arrest olarak dış merkeze götürülmüş, yapılan CPR ile ritmi 
dönen hasta tarafımıza yoğun bakım ihtiyacı nedeni ile gönderilmiş. Hasta yakınlarından alınan anamnezde, hastanın yerde 
bulunan elektrik trafosunun yanında baygın bulunduğu öğrenildi. Hastanın kan basıncı:73/49 mmHg, nabzı:163 atım/dk, oksijen 
saturasyonu %90 idi. Hasta entübeydi ve yapılan fizik muayenesinde sağ elde muhtemel elektrik giriş deliğine ait yanık izi ve 
sağ ayak başparmakta muhtemel elektrik çıkış deliğine ait yanık izi vardı.(RESİM-1) Oksipital bölgede 1 cm kesi mevcuttu. 
Hastaya çekilen beyin tomografisinde subaraknoid kanama ve yaygın beyin ödemi izlendi.(RESİM-2) Hasta anestezi yoğun 
bakım kliniğine yatırıldı.  
Sonuç: Elektrik çarpmasına bağlı travma, hastaların morbitide ve mortalitesi üzerine doğrudan etkili bir durumdur. Hastaların 
mevcut klinik durumu elektrik çarpmasına bağlı olabileceği gibi travmaya sekonder hayatı tehdit eden bir nedene bağlı olabilir. 
Acil hekimleri elektrik çarpması sonrası meydana gelebilecek travmalara karşı dikkatli olmalıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: Beyin tomografisi, elektrik çarpması, subaraknoid kanama, travma 
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P 143 ERCP SONRASI GELİŞEN KARIN İÇİ ABSE 
  
Murat Sarıtemur, Abdullah Osman Koçak, İlker Akbaş, Mücahit Emet 
 
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Erzurum 
  
Giriş: Endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografi(ERCP) endoskop ve X-Ray ışınlarının kombine olarak kullanımıyla kontrast 
madde verilerek pankreas, safra kesesi ve karaciğerin drenajını sağlayan kanalların görüntülenmesi yöntemidir. ERCP safra 
yolu hastalıklarında hem tanısal hem de tedavi edici görevi olan önemli bir işlemdir. Genellikle obstrüksiyon, kolanjit ve 
pankreatite yol açan koledok taşlarının çıkarılmasında ve biopsi alımında kullanılır. Bunun yanında bilyer obstrüksiyon, 
pankreatik malignensi belirtileri gösteren vakaların tanısında ve tekrarlayan pankreatiti olan hastaların araştırılmasında sıklıkla 
kullanılan bir yöntemdir. Komplikasyon oranı %2-3 ve mortalite %0,-0,2’dir. En sık görülen koplikasyonları; pankreatit, kolanjit, 
kolesistit,hemoraji, aspirasyon pnömonisi, aritmi, perferasyondur. Nadirde olsa görülebilen komplikasyonlar ise ileus, antibiyotik 
ilişkili ishal, apse oluşumu, pnömotoraks/pnömomediastinum, portal vende hava görülmesidir. 
Vaka: 70 yaşında bayan hasta tarafımıza sağ üst kadranda ağrı şikâyeti ile başvurdu. Alınan anamnezinde 1 hafta önce dış 
merkezde safra kesesi taşı nedeniyle ERCP yapıldığı öğrenildi. Fizik muayenesinde vital bulguları normal, sağ üst kadranda 
hassasiyeti vardı. Başka özellik yoktu. Hastanın laboratuvar testleri normal sınırlarda idi. Yapılan batın USG’de abse, hematom 
ile uyumlu görüntü izlenmesi üzerine kontrastlı batın tomografisi çekildi. Batın tomografisinde karaciğer etrafında periferden 
kontrast tutan apse ile uyumlu lezyon izlendi. Hasta genel cerrahi kliniğimize yatırıldı. Yapılan laparatomide karaciğer anterior 
yüzünde 5x5 cmlik apse görüldü ve drene edildi. Yapılan takiplerinde ek problemi olmayan hasta şifa ile taburcu edildi.  
Sonuç: Girişimsel işlemlerin artması ile beraber oluşan komplikasyonlarda acil servislerde görülmesi oldukça artmıştır. 
Oluşabilecek komplikasyonların acil hekimlerince iyi bilinmesi hasta sağlığı açısından oldukça önemlidir. Biz vakamız ile 
ERCP’nin nadir görülen ve yatış gerektiren bir komplikasyonu olan batın içi abse gelişen vakayı sunmayı amaçladık. 
  
Anahtar Kelimeler: ERCP, karın ağrısı, karın içi abse, komplikasyon 
 
 
P 144 ACİL SERVİSE TORAKS TRAVMASI İLE BAŞVURAN HASTALARIN RETROSPEKTİF İNCELENMESİ 
  
Elif Duman1, Havva Şahin Kavaklı2, Hıdır Yılmaz2, Ülkü Arslan2, Cem Akman2, Ahmetali Sezer2, Mustafa Karakuş2 
 

1Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahi Kliniği, Ankara 
2Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Servis Kliniği, Ankara 
  
Amaç: Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde son 2 ayda karşılaştığımız toraks travmalarını retrospektif olarak 
inceleyerek deneyimlerimizi aktarmayı hedefledik. 
Gereç-Yöntem: Hastanemiz acil servisine son 2 ay içinde toraks travması nedeniyle başvuran hastalar çalışmaya dahil 
edilmiştir. Acil serviste tutulan hasta kayıtları geriye dönük incelenerek yaş, cinsiyet, travma mekanizması, travma tipi, diğer 
sistemleri ilgilendiren ek bulguları, tedavi şekli ve hastanın nasıl sonuçlandırıldığı retrospektif olarak araştırıldı. Elde edilen 
veriler SPSS 16.0 paket programı ile analiz edildi. 
Bulgular: Hastanemize 30 u erkek (%81,2) ve 7 si kadın (%18,7) olmak üzere toplam 37 hasta toraks travması nedeni ile 
başvurdu. En sık düşme (n: 13, %62,2) olmak üzere, trafik kazası (n: 9, %24,3), ateşli silah yaralanması (n:2, %5,4) ve diğer 
(n:3, %8,1) nedenlerle acil servise kabul edildiler. Toraks bt ile incelenen hastaların 23 ‘ünde (%62,2) kot fraktürü, 2’sinde 
(%5,4) kontüzyon ve 12’sinde (32,4) eşlik eden pnömotoraks, hemotoraks saptandı. Hastaların 29’unda (%78,4) izole toraks 
travması, 4’ünde (%10,8) eşlik eden extremite ve 4’ünde extremite, kafa ve batın travması vardı. 29 hastaya (%78,4) herhangi 
bir girişimsel işlemde bulunulmazken, 7 hastaya (%18,9) tüp torakostomi ve 1 hastaya (%2,7) acil torakotomi uygulandı. 
Hastalar klinik durumlarına göre en sık acil servisten taburcu edilirken (n:16, %43,2); gereğinde servis yatışı (n: 11 %29,7), 
yoğun bakım yatışı (n: 4 %10,8) ve ileri merkez sevki (n:6, %16,2) planlandı.  
Sonuç: Travma nedeni ile hastaneye yatırılan hastaların 1/3’ünü toraks travmaları oluşturmaktadır. Toraks travmaları basit kot 
fraktüründen major vasküler yaralanmaya kadar geniş bir yelpazede karşımıza çıkabilir. Prensip hastanın genel olarak iyi 
değerlendirilmesi ve yaralanmanın ciddiyetinin ortaya konmasıdır. Bizim takip ettiğimiz hastalarımız da bu prensibe uygun olarak 
değerlendirilip sonuçlandırılmıştır. 
  
Anahtar Kelimeler: Acil servis, toraks travması, torakostomi 
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P 145 KARATE YARALANMASI: KARACİĞER KONTÜZYONU 
  
Atıf Bayramoğlu, İlker Akbaş, Yasin Bilgin, Abdullah Osman Koçak, Oktay Özpolat, Orhan Tanrıverdi 
 
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Erzurum 
  
Giriş: Japonya kökenli olan ve "boş el" anlamına gelen karate ülkemizde popüler uzakdoğu sporlarındandır. Başlangıçta sadece 
savunma sanatıyken, 20. yy’da gösteri ve müsabaka sporu olarak karşımıza çıkmıştır. Karate müsabakalarında göğüs, sırt ve 
baş bölgelerine yapılan kontrollü, hasar oluşturmayacak ve hedefe 3 cm kadar yaklaşan, vurup çekme şeklindeki ataklarla baldır 
bölgesine yapılan süpürme teknikleri puan kazandırır. Alınan tüm tedbirlere rağmen düz yumruğun hızının yaklaşık 7 m/sn, 
dönerek atılan tekmenin hızının ise yaklaşık 10 m/sn olduğu bu spor dalında gerek antrenman gerekse müsabaka sırasında 
istenmeyen yaralanmalar oluşabilir.  
Vaka: 20 yaşında erkek hasta acil servise karnının sağ tarafında ağrı şikâyetiyle başvurdu. 30 dakika önce karate müsabakası 
sırasında rakibinin topuğu karnının sağ tarafına gelen hastanın bundan sonra aniden gelişen nefesinde kesilme, bulantı ve karın 
ağrısı olması üzerine acil servise gelmiş. Bilinen herhangi bir medikal hastalığı bulunmayan sporcunun kalp hızı 123 atım/dk 
şeklinde, diğer vital bulguları ise normaldi. Fizik muayenesinde sağ arkus kostarum üzerinde ve karın sağ üst kadran üzerinde 
hassasiyeti vardı. Dinlemekle solunum sesleri doğal iken, dışarıdan görülen herhangi bir ekimozu veya açık yarası yoktu. 
Hastanın laboratuvar bulguları AST:398 U/L(referans:1-50), ALT:439 U/L (referans:1-50), LDH: 915 U/L (referans: 1-247), 
WBC:18,2 (referans:4,3-10,3) şeklindeydi. Direkt grafilerde patolojik bulgu yoktu. Bunun üzerine hastaya çekilen kontrastlı 
abdomen tomografide karacaiğerde kontüzyon izlendi. Genel cerrahi kliniğine karaciğer kontüzyonu tanısıyla yatırıldı. Burada 5 
gün boyunca destek tedavisi verilen ve takip edilen hasta herhangi bir girişimsel işlem yapılmadan taburcu edildi.  
Sonuç: Rakipte yaralanmaya neden olabilecek teknik uygulamaların yasak olduğu karatede, özellikle madalya kazanabilme 
hırsının yoğunlaştığı şampiyonalarda istenmeyen yaralanmalar olabilmektedir. Bu spor dalında alt ve üst ekstremite travmaları 
sık görülse de, gövde yaralanmaları nadirdir. Acil servis hekimleri,spor yaralanmalarının altından bazen ciddi organ patolojisinin 
çıkabileceğini unutmamalı, ileri görüntüleme yöntemleri kullanmaktan kaçınmamalıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: Karate, karaciğer kontüzyonu, radyoloji, spor yaralanması 
 
 
P 146 ECSTASY ALIMINA BAĞLI HİPOGLİSEMİ, METHEMOGLOBİNEMİ VE ÇOKLU ORGAN YETMEZLİĞİ 
  
Emel Altıntaş1, Onur Barış Çehreli1, Yusuf Savran2, Başak Bayram1 
 

1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, İzmir 
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Yoğun Bakım Bilim Dalı, İzmir 
  
Giriş: Ecstasy alımı sonucu hayatı tehdit eden ciddi klinik bozukluklar ortaya çıkabilmektedir(1,2) Bazı hastalarda daha ciddi 
yan etkilerin görülmesi CYD2P6 enzimi ile metabolize olmasından, bu enzimin genetik polimorfizm göstermesi ve ilacın 
birleşimini sağlayan kendine has komponetten kaynaklandığı söylenmiştir. (3) Bu olgu sunumunda Ecstasy kullanımına bağlı 
derin hipoglisemi, çoklu organ yetmezliği, methemoglobinemi ve ölüm görülen olgu sunulmuştur.  
Olgu: Ondokuz yaşında erkek hasta 1 saattir süren bulantı, kusma ve karın ağrısı yakınması ile acil servisimize getirildi. Hemen 
sonrasında jeneralize tonik klonik nöbet geçiren hastanın yaklaşık 6 saat önce madde kullandığı öğrenildi. Kan basıncı 130/65 
mm/Hg, nabız 160/dk, oksijen satürasyonu %98, vücut ısısı 40°C ölçüldü. GKS E1M1V1 olan hastanın Kan şekeri 49 mg/dl 
olarak saptanan hastaya %20 dekstroz infüzyonu başlandı. Nörolojik durumunda düzelme olmayan hasta GKS düşüklüğü 
nedeniyle entübe edildi. Labaratuar tetkiklerinde kreatinin 2.85 mg/dl, AST 1039 U/L, CK 51165 U/L, pH 7.23 HCO3 14.6 
mmol/L saptandı. Kan alkol düzeyi normaldi, idrar taramasında esrar ve amfetamin pozitif saptandı. Beyin BT’de özellik yoktu.  
İzleminde hematürisi ve hematemezi olan hastanın; D-dimer >35.585, Fibrinojen <0.5, trombosit 40X103 u/L,periferik 
yaymasında 1-2 adet şistosit saptandı. DIC olarak değerlendirilen hastaya masif transfüzyon protokolüne göre kan ürünü 
replasmanı yapıldı. Dextroz infüzyonuna karşın hipoglisemisi olan hastaya 3 mg glukagon intravenöz uygulandı. Glukagon 
sonrası kan şekeri stabil seyretti. Kan basıncı 60/40 mm/Hg ölçülmesi nedeni noradrenalin ardından dopamin infüzyonu 
başlandı. İdrar çıkışı olmayan hastaya sürekli venövenöz hemodiyafiltrasyon başlandı. Periferik siyanozu olan hastanın 
methemoglobinemi seviyesi % 14.7 saptandı. 100 mg metilen mavisi başlandı. Noradrenalin infüzyonuna rağmen kan 
basıncının 40/20 mmHg saptanması nedeni ile terlipressin infüzyonu başlandı. İzlemde kardiyak arrest gelişti ve CPR’a yanıt 
alınamadı. 
Sonuç: Ecstasy kullanımına bağlı hipoglisemi, DIC, çoklu organ yetmezliği gibi hayatı tehdit eden ciddi sağlık sorunları 
görülebilir. Ecstasy kullanımı ve buna bağlı şikayetlerle acil servise başvurular artmaktadır. Bu hastalar gelişebilecek ciddi 
komplikasyonlar için değerlendirilmelidir. 
  
Anahtar Kelimeler: Ecstasy, hipoglisemi, methemoglobinemi, ölüm 
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P 147 KOZMETİK MADDE KULLANIMI SONRASI KONTAKT ÜRTİKER 
  
Murat Sarıtemur, İlker Akbaş, Yasin Bilgin, Abdullah Osman Koçak, Oktay Özpolat, Orhan Tanrıverdi 
 
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Erzurum 
  
Giriş: Kozmetik ürünler; temizlemek, görünümünü güzelleştirmek ve koku vermek amacıyla, başta deri olmak üzere, saçlara, 
dişlere, müköz membranlara uygulanan ürünlerdir. Kozmetik maddelerin güvenli ya da düşük toksik etkiye sahip oldukları 
bilinmektedir. Kozmetik intolerans sendromu, kontakt dermatitler, fotokontakt dermatit, kontakt ürtiker akne/follikülit, deri ve 
eklerinde renk değişikliği sistemik yan etkiler bu ürünlere bağlı istenmeyen yan etkilerdir. Kontakt ürtiker, bir maddeyle temas 
sonrasında ortaya çıkan eritem ve ödem reaksiyonudur. Oluş mekanizmasına göre nonimmünolojik kontakt ürtiker ve 
immünolojik kontakt ürtiker olarak sınıflandırılmaktadır. Nonimmünolojik kontakt ürtiker genellikle temas bölgesinde sınırlı hafif 
bir reaksiyon şeklinde gözlenir ve birkaç saat içinde geriler. Allerjik kontakt ürtikerden daha sıktır. İmmünolojik kontakt ürtiker tip 
I hipersensitivite reaksiyonuna bağlı olarak ortaya çıkar ve atopik kişilerde daha sık görülür. Bu reaksiyon ilerleyerek anaflaktik 
şoka neden olabilir. 
Vaka: 24 yaşında bayan hasta acil servise yüzde kızarıklık, kaşıntı, şişlik ve yanma şikâyetiyle başvurdu. Hikâyesinden yaklaşık 
45 dakika önce yüzündeki tüyler için tüy sarartıcı krem kullandığı ondan sonra aniden şikâyetlerinin başladığı öğrenildi. 
Normalde en fazla 10 dakika kullanılması önerilen ürünü (Sesu tüy sarartıcı krem: aqua,ceteareth-7,hidrojen peroksid, alkol, 
oksiquonoline sulfat, metheylparaben, tetrasodyumm EDTA, sodyum stannate) 20 dakikadan fazla kullanmış. Vital bulguları 
stabil olan hastanın, yüzünde her iki yanağında şiddetli kaşıntıya eşlik eden, yaygın basmakla solan, eritemli lezyonları ve 
üzerinde yer yer dağılmış desquamasyon gösteren alanları vardı. Uvula ödemi olmayan hastanın solunum sesleri normaldi. 
Kontakt ürtiker olarak değerlendirilen hastanın yüzü bol su ile yıkandıktan sonra, steroid ve antihistaminik tedavisi verildi. Kaşıntı 
ve yanma şikâyetleri gerileyen hasta oral antihistaminik reçetesiyle taburcu edildi.  
Sonuç: Kozmetik ürünler tüm dünyada oldukça sık kullanılan ürünlerdir, masum olarak düşünülseler de, bir takım yan etkilere 
neden olabilirler. Özellikle kullanım metoduna dikkat edilmediği takdirde bu durum daha sık görülür. Kontakt ürtiker anaflaktik 
şoka kadar ilerleyebilen bir yan etkidir. Acil hekimleri bu tip hastaların anemnezinde kozmetik ürün kullanımını mutlaka 
sorgulamalıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: Dermatit, kozmetik ürün, kontakt ürtiker 
 
 
P 148 Alışılmışın Dışında Nefes Darlığı Nedeni: Mediastinal Kist 
  
Atıf Bayramoğlu, İlker Akbaş, Abdullah Osman Koçak, Yasin Bilgin, Murat Sarıtemur 
 
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Erzurum 
  
Giriş: Teratomlar bir organ ya da dokuda gelişim gösteren üç germinal tabakadan oluşan anormal doku birikimi olarak 
tanımlanmıştır. Teratomlar histolojik olarak; epidermoid, dermoid kist ve teratomlar olmak üzere üç gruba ayrılır. Dermoid kistler 
sadece ektodermal tabaka elamanları olan deri, saç ve yağ bezlerinden oluşurlar. Genellikle kistik olur ve sıklıkla (%95) ön 
mediastende yerleşirler. Kalsifikasyonlar en belirgin ve benign natürü gösteren bulgusudur. Malign değişiklikler dermoid kistlerde 
çok enderdir. Yavaş büyürler ve başlangıçta belirti vermezler. Genellikle tesadüfi çekilen direkt akciğer grafisi ile tanı konulur. 
Semptomatik olduklarında mediastinal organlara basılara, göğüs ağrılarına ve nefes darlığına sebep olabilirler. Tedavi cerrahi 
olarak kitlenin çıkartılmasıdır. 
Vaka: 42 yaşında kadın hasta göğüs ağrısı, nefes darlığı ve öksürük şikâyetiyle acil servise başvurdu. Hastanın birkaç aydır 
süregelen ve giderek artan, göğsünün daha çok sağ tarafında tariflediği göğüs ağrısı vardı. Göğüs ağrısına son 1 aydır nefes 
darlığı ve öksürük eklenmişti. Hastanın vital bulguları normaldi. Fizik muayenesinde solunum sesleri sağ tarafta sola göre 
azalmıştı. Laboratuvar bulguları normal sınırlardaydı. Hastanın PA akciğer grafisinde sağ hemitoraksta, hilustan başlayıp 
akciğer içine doğru uzanan homojen dansite artışı vardı. (figüre). Bunun üzerine hastaya kontrastsız toraks tomografisi çekildi 
ve sağ hemitoraks içinde yaklaşık 100 mm çaplı çevresel kalsifikasyon izlenen kistik görünüm saptandı (figüre). Hasta göğüs 
cerrahisi konsültasyonu sonrası aynı kliniğe yatırıldı. Burada hastaya eksploratif amaçlı sağ hemitoraksa video yardımlı 
torakoskopik cerrahi uygulandı. Ön mediastende 15 x 8 cm ebatında vena cava superior, pulmoner arter, pulmoner ven ve 
perikaridum üzerine oturmuş lezyon görüldü. İçi kıl ve püy vasıfta mayi dolu kist içeriği aspire edildi. Kistten gönderilen 
materyalin patoloji sonucu dermoid kist olarak geldi. Yatışından iki hafta sonra şikâyetleri gerileyen hasta taburcu edildi.  
Sonuç: Göğüs ağrısı ve nefes darlığı gibi acil serviste sık gördüğümüz şikâyetlerde bazen çekilecek tek bir akciğer grafisi bizi 
tanıya götürebilir. Bu semptomları olan hastalarda ayırıcı tanı listemizde mediastenal kistlerde yer almalıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: Göğüs ağrısı, nefes darlığı, mediastinel kist, pulmoner aciller 
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P 149 KONTRASTSIZ TOMOGRAFİ İLE TANI KONAN MESENTER İSKEMİ OLGUSU 
  
Murat Sarıtemur, Abdullah Osman Koçak, İlker Akbaş, Yasin Bilgin, Atıf Bayramoğlu 
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Erzurum 
 
  
Giriş: Akut mezenterik iskemi(AMİ), ölümcül bir vasküler acil olup mortalitesi %50-%80 arasındadır. Klinik semptomlar 
nonspesifiktir. Genellikle şiddetli karın ağrısına rağmen fizik muayene bulguları minimaldir. Mezenterik anjiografi, AMİ tanısında 
altın standart tanı yöntemidir. Bilgisayarlı tomografi kolay ulaşılabilmesi, akut karın ağrısına yol açan vasküler olmayan 
etiyolojileri saptanması ve vasküler anatomiyi doğru gösterebilmesi nedeniyle AMİ tanısında en faydalı noninvaziv yöntemdir. 
Barsak duvarında kontrastlanmanın olmaması veya çok az olması barsak iskemisini gösteren en spesifik bulgudur. Bunun 
dışında barsak duvarında kalınlaşma, intramural gaz, mezenterik ve portal sitemde gaz gibi sekonder bulgularda görülebilir. 
Mezenterik veya portal sistemdeki gaz nadir görülen bir bulgudur. Burada çekilen kontrastsız BT ile mezenter iskemi tanısı 
konulan hastayı sunmayı amaçladık. 
Vaka: 56 yaşında kadın hasta acil servise karın ağrısı, bulantı, kusma şikâyetiyle başvurdu. Daha önceden bilinen ritim 
bozukluğu olan hastanın iki hafta önce göbek etrafında başlayan ağrısı artarak tüm karnına yayılmış. Aynı zamanda 24 saat 
önce başlayan nefes darlığından da yakınmaktaydı. Toksik görünümdeki hastanın takipnesi (solunum 
sayısı:22/dk),hipotansiyonu (85/55mm/Hg), taşikardisi (126 atım/dk) ve hipoksisi (parmak ucu oksijen saturasyonu: %77) 
mevcuttu. Batın tüm kadranlarda yaygın hassasiyeti ve reboundu vardı. Dinlemekle her iki akciğerinde yaygın raller 
duyuluyordu. Hastanın kreatin değeri 2,2 mg/dl saptandı. Hastaya çekilen PA akciğer grafisinde her iki akciğeri tutan yaygın 
infiltratif görünümler vardı. Hastaya kreatinin yüksek olması nedeniyle kontrastsız batın ve toraks tomografisi çekildi. Tomografi 
sonucunda bilateral akciğerde yamalı bohça tarzında konsolide alanlar ve sol intrahepatik safra yollarında hava dansiteleri 
görüldü. Hasta mezenter iskemi, ARDS tanılarıyla genel cerrahi yoğun bakıma yatırıldı. Burada yapılan laporatomide tüm ince 
barsak segmentlerinin ve sağ kolonun tamamen iskemik olduğu görüldü. Hasta yatışının 48. saatinde ex oldu. 
Sonuç: Kontrast allerjisi, kontrast nefropatisi, böbrek yetmezliği gibi durumlar hastalarda kontrastlı BT kullanımını sınırlayabilir. 
Bu gibi durumlarda kontrastsız tomografideki sekonder bulgular klinisyene mezenter iskemi tanısını koymada yardımcı olabilir. 
  
Anahtar Kelimeler: Ards, kontrastsız tomografi, mesenter iskemi 
 
 
P 150 LİPOİD PNÖMONİSİ: OLGU SUNUMU 
  
Yılmaz Zengin, Ercan Gündüz, Mustafa İçer, Recep Dursun, Hasan Mansur Durgun, Mehmet Üstündağ, Cahfer Güloğlu 
 
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Diyarbakır 
  
Giriş: Lipoid pnömoni endojen veya ekzojen kaynaklı olabilen lipidlerin alveollerde birikmesi ile oluşan bir hastalıktır. Endojen 
lipoid pnömoni, tümörlerle veya kemoterapi ve radyoterapi ile havayollarının obstrüksiyonu sonucu akciğerde lipidlerin birikimi ile 
oluşan bir durumdur. Ekzojen lipoid pnömonisi sıklıkla sıvı uçucu hidrokarbonlar ile ateşli gösteri yapanlarda görülmekle birlikte 
petrol ürünleri (mazot, gazyağı, benzin, vb), hayvansal ya da bitkisel yağların aspirasyonu ile de gelişen hidrokarbon 
pnömonisidir. Bu olguda bidondaki mazotu ağız yoluyla hortum ile çekerken aspire eden ve sonrasında lipoid pnömonisi gelişen 
bir olgu sunulmuştur.  
Olgu: Otuzyedi yaş erkek hasta iki gündür süren nefes darlığı ve göğüs ağrısı şikayeti ile acile başvurdu. Hastanın öyküsünde 
iki gün önce ağzı ile bidondan mazot çekerken aspire ettiği öğrenildi. Fizik muayenede genel durum orta, bilinç açık, koopere ve 
oryante idi. Solonum sistemi muayenesinde sağ akciğer alt zonda krepitan raller duyuldu. Laboratuar tetkiklerinde; beyaz küre 
20,81 K/uL, C-reaktif protein 15,1mg/dL idi. Diğer laboratuar tetkiklerinde patolojik bir değer saptanmadı. Akciğer grafisinde 
belirgin patolojik bulgu yoktu. Kontrastsız Toraks Bigisayarlı Tomografisinde sağ akciğer orta lobda ve alt lobda birleşme eğilimi 
gösteren fokal konsolidasyon alanları mevcuttu. Bu alanlar pnömoni lehine değerlendirildi. Hasta aspirasyon pnömonisi ön tanısı 
ile göğüs hastalıkları kliniğine yatırıldı. Hastaya Biteral 500 mg 2x1IV ve Desefin 1gr 2x1 IV tedavisi başlandı. Hasta, yatışının 8. 
gününde klinik durumunda düzelme olunca 10 gün sonra kontrol amaçlı poliklinik önerisi ile taburcu edildi. 
Sonuç: Acil servise hidrokarbon benzeri madde aspire etme sonrası nefes darlığı şikayeti ile başvuran hastalarda lipoid 
pnömonisi ayırıcı tanıda akılda tutulmalıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: Aspirasyon, lipoid pnömonisi, mazot 
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P 151 TİNER PATLAMASINA BAĞLI BİLATERAL PNÖMOTORAKS: OLGU SUNUMU 
  
Hüseyin Gürbüz, Yılmaz Zengin, Mustafa İçer, Hasan Mansur Durgun, Recep Dursun, Murat Orak, Cahfer Güloğlu 
 
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Diyarbakır 
  
Giriş:  Pnömotoraks, değişen sebeplere bağlı olarak plevral boşlukta viseral ve paryetal yapraklar arasında serbest hava 
birikimi ve buna sekonder gelişen akciğer kollapsıdır. Travmatik çeşitli sebeplerle olabildiği gibi spontan olarak da görülebilir. 
Travmatik pnömotorakslar açık ve kapalı pnömotoraks olarak ikiye ayrılır. Açık pnömotoraks nedenleri arasında kesici delici 
aletlerle olan yaralanmalar, ateşli silah yaralanmaları ve trafik kazalarına bağlı penetran yaralanmalar yer alır. Kapalı travmatik 
pnömotorakslar ise genellikle künt göğüs travmalarından sonra gelişebilir. Ayrıca bomba veya benzeri patlamalar sonucu oluşan 
yüksek basınç ve blastik etkiler nedeniyle de kapalı pnömotoraks görülebilir. Bu olgu ile tinerin alev almasına bağlı gelişen bir 
patlama nedeniyle bilateral pnömotoraks görülen bir vakamızı paylaşmayı amaçladık. 
Olgu: Yirmiiki yaş erkek hasta tiner patlamasına bağlı iş kazası sonrası ambulanslı ekip ile acile getirildi. Hastanın öyküsünde iş 
yerinde çalışırken aniden tinerin alev alarak patlaması sonucu vücudunda yaygın yanık oluştuğu öğrenildi. Fizik muayenede 
genel durum orta- iyi, bilinç açık, koopere ve oryante idi. Vücudunda yaklaşık % 60- 65 oranında ikinci ve üçüncü derece yanık 
meccuut idi. Hastanın ağız ve burun çevresinde inhalasyon yanığını düşündürecek bulgular mevcuttu. Akciğer sesleri 
dinlemekle bilateral azalmıştı. Hastanın çekilen toraks tomografisinde bilateral pnömotoraks tesbit edildi. Hastaya yanık 
pansumanları yapıldı. Göğüs cerrahisi ile konsülte edilen hastaya bilateral tüp torakostomi uygulandı ve takip amacıyla yoğun 
bakıma yatırıldı. Hasta takibinin 10. gününde verilen tedaviye yanıt alınamayarak eksitus oldu. 
Sonuç: Özellikle blastik etkisi olan travmalar başta olmak üzere tüm künt travma olgularında solunum sıkıntısı şikayeti ayırıcı 
tanısında kapalı pnömotoraks olabileceği akılda tutulmalıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: Bilateral, pnömotoraks, tiner patlaması 
 
 
P 152 TOMOGRAFİ İLE TANI KONULAN NEKROTİZAN FASİİT OLGUSU 
  
Atıf Bayramoğlu, Abdullah Osman Koçak, İlker Akbaş, Kenan Ataç, Murat Sarıtemur 
 
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Erzurum 
  
Giriş: Nekrotizan fasiit(NF), nadir görülen, yüzeyel fasiya ve deri altı yağ dokusunun akut başlayan ve hızla ilerleyen 
enfeksiyonudur. İnsidansı 100 bin olguda 0,4’tür. Lokal doku destrüksiyonundan, doku nekrozu ve septik şokla ölüme kadar 
ilerleyebilir. Acil cerrahi ve antibiyoterapi uygulamalarına rağmen mortalite oranı %6-76 arasında değişmektedir. Enfeksiyon 
ilerlemesi ile ateş ile birlikte sistemik toksisite bulguları tabloya eklenir. 3-5 gün içerisinde büller oluşur ve gangren belirginleşir. 
%20 hastada deride gözlenen bir lezyon yoktur. Hastayı değerlendiren hekiminin NF’ten şüphelenmesi tanı için önemlidir. NF 
olgularında erken tanı hayat kurtarıcıdır. Tanı temel olarak klinik bulgulara dayanır. NF’nin erken evresinde lezyonun sınırlarının 
belirsiz oluşu ve tutulan alanın dışında da hassasiyet olması NF lehine bulgulardır. Her ne kadar bül formasyonu, veziküller ve 
nekroz gibi deri değişiklikleri hastaların %47’sinde bulunsa da en hassas semptomlardan biri, hemen her hastada görülen 
lezyonla orantısız var olan ciddi ağrıdır. Nekrotizan fasiit tanısında radyolojik değerlendirme de kullanılabilir. Radyografik 
incelemelerle subkutan dokudaki gaz toplanması görülebilir, ancak hastaların çoğunda bu görülmez. Bilgisayarlı tomografi 
kullanılarak subkutan yağ dokusunda incelme ve fasyalarda kalınlaşma ve gaz saptanabilir. Tedavisinde en önemli nokta erken 
debritmandır. NF tedavisinde erken debritman ve antibiyotik tedavisi uygulanır. 
Vaka: Kırk altı yaşında bayan hasta bize sağ kalçasında ağrı şikâyeti ile başvurdu. Anamnezinde birkaç gündür kalçasının 
ağrıdığı, şiddetlendiği için başvurduğu öğrenildi. Vital bulguları normal idi. Fizik muayenesinde sağ kalçasında herhangi bir şişlik 
kızarıklık yoktu ancak muayenesinde palpasyonla şiddetli ağrısı vardı. Labaratuar tetkikleri normal idi. hastaya yapılan yüzeyel 
USG normal olarak raporlandı. Çekilen tomografisinde sol gluteal bölgede cilt-cilt altı hava görüldü. Hastamız nekrotizan fasiit 
tanısı ile ortopedi kliniğine yatırıldı.  
Sonuç: NF nadir görülen ancak mortal seyredebilen bir yumuşak doku enfeksiyonudur. Biz bu vakada muayene ile uyumsuz 
ağrısı olan ve tomografi ile NF tanısı konan hastayı sunmayı amaçladık. Acil hekimleri NF’den şüphelendiğinde kesitsel 
görüntüleme yöntemleri tanıda yardımcı olabilir. 
  
Anahtar Kelimeler: Bacak ağrısı, bilgisayarlı tomografi, nekrotizan fasiit 
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P 153 GÖBEKTEN BAŞLAYAN PEMFİGUS VULGARİS OLGUSU 
  
Murat Sarıtemur, Yasin Bilgin, İlker Akbaş, Abdullah Osman Koçak, Fatma Çakmak 
 
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Erzurum 
  
Giriş: Pemfigus vulgaris normal görünümlü deri ve mukozalarda vezikül ve büllerin gelişmesi ile karakterize, kronik seyirli, 
patojenik antikorlarla oluşan otoimmün bir hastalıktır. Tedavi edilmezse sıklıkla ölümle sonuçlanır. En sık başlangıç yaşı 30 ile 
60 arasındadır ve kadınlarda daha sıktır. Hastalık olguların yarısından çoğunda ilk olarak ağız mukozasında görülse de 
vakaların yaklaşık %30’unda deriden başlar. Deri lezyonları en sık saçlı deride görülür ve iyileşmeyen sulantılı ekzema 
görünümündedir. Bunun dışında göbekte, gevşek bül şeklinde de kendini gösterebilir. Devamında aksilla, göğüs altları ve 
kasıklar gibi intertriginöz alanlar başta olmak üzere tüm deride büller gelişir. Lezyonlarda ağrı dışında genellikle hastalar 
asemptomatiktir. Ölümün majör nedenleri enfeksiyonlar, sıvı-elektrolit kaybı ve malnutrisyondur. Son yıllarda sistemik 
kortikosteroidlerin, azatiyoprin başta olmak üzere immunosupressiflerle kombinasyonu sonucu mortalite %5 civarına inmiştir.  
Tanı: 50 yaşında erkek hasta göbek çevresinde şişlik şikâyeti ile acil servise başvurdu. 8 yıldır göbek fıtığı olan hastanın 
anamnezinden göbek fıtığı üzerinde, 24 saat önce başlayıp hızlıca büyüyen deriden kabarık içi sıvı dolu lezyonu olduğu 
öğrenildi. Vitalleri normal olan hastanın, fizik muayenesinde umblikus etrafında 4x4 cm boyutunda, çevresi hiperemik, basmakla 
dağılmayan büllöz lezyonu mevcuttu. Aynı zamanda lezyonun altında redükte olabilen umblikal herni vardı. Hastanın lezyonuna 
ve hernisine yönelik yapılan usg sonucu: “Umblikal herni ile uyumlu görünüm izlenmiş olup herniye omental dokuda da 
kanlanma kodlanmıştır. Umblikus bölgesinde loküle mayi alanı izlendi” şeklinde raporlandı. Laboratuvar bulgularında özellik 
olmayan hastaya cildiye konsültasyonu istendi. Pemfigus vulgaris öntanısıyla cildiye polikliniğine yönlendirildi.  
Sonuç: Her ne kadar pemfigus vulgaris lezyonlarının çoğunluğu oral mukozadan başlasa da bizim vakamızda olduğu gibi oral 
mukozada tutulum olmadan, deride farklı bölgelerden de başlayabilir. Tedavi almadığı ve uygun kliniğe yönlendirilmediği 
durumlarda mortal olabilen bu hastalık, cilt lezyonu olan vakalarda ayırıcı tanıda yer almalıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: Dermatoloji, pemfigus vulgaris, umblikus 
 
 
P 154 AN ARDS CASE DUE TO SODA ASPIRATION 
  
Utku Murat Kalafat, Canan Akman, Alp Yilmaz, Ayse Fethiye Basa, Tarik Ocak 
 
Kanuni Sultan Suleyman Training and Research Hospital, Department of Emergency Medicine, Istanbul, Turkey 
  
Introduction: Acute respiratory distress syndrome (ARDS); in a patient with no clinical symptoms of congestive heart failure, 
patients with bilateral pulmonary infiltrates the PaO2/FiO2 ratio is defined as having 200 or less. ARDS, resulting in some cases 
constitute a direct or indirect lung injury, occurs in cases such as in sepsis leads to serious lung injury, severe trauma, massive 
transfusions, acute pancreatitis, drug administration in high doses. Direct lung injury caused by situations that lead had ARDS 
aspiration of gastric contents, pulmonary contusion, and diffuse pulmonary infections include toxic gas inhalation. In this report, 
we aim to provide patients with ARDS that carbonated drinks quickly sipping foaming as a result of that aspiration. 
Case: 21-year-old male patient was brought to our emergency department as tachypneic-dyspnoeic. His vital signs were BP: 
120/80 mmHg, Pulse: 145/min, SpO2: 75%, respiratory rate 30 / min, GCS: 13. The patient had a bilateral diffuse crackles on 
auscultation. We learned that he could not breathe and lost consciousness due to foaming caused by soda drinks quickly 
sipping in history. The patient was started PEEP:7 mmHg, pressure support:16mmhg, FiO2: 50% of CPAP mode, At sixtieth 
minutes of the treatment, the patient’s SpO2 value was %93-95, blood gas values measured as pH:7.36, PO2: 58.4, pCO2: 43. 
The patient’s consciousness was opened and GCS was 15. That the PaO2/FiO2 ratio was still below 200. Thorax CT showed 
diffuse bilateral pulmonary infiltrates and air bronchograms. Patient who need more Non-invasive mechanical ventilation support 
was transferred to intensive care. 
Sonuç: Follow-up of ARDS is usually provided with intubated for mechanical ventilation. However, non-invasive mechanical 
ventilation is applied to patients who can tolerate, as in our case, in emergency department reducing the number and duration of 
intubation of patients and it provided a positive contribution on mortality and morbidity. 
  
Keywords: ARDS, aspiration, CPAP 



11. TÜRKİYE ACİL TIP KONGRESİ 
 
26 – 29 Ekim 2015, Acapulco Otel, KKTC 

 
	  

181	  

TATKON 2015 

P 155 VİTAMİN K ANTAGONİSTLERİNİN KULLANIMI İLE İLİŞKİLİ KANAMALAR İÇİN ACİL SERVİSTE PROTROMBİN 
KOMPLEKS KONSANTRESİ KULLANIMI: OLGU SERİSİ 

  
Filiz Baloğlu Kaya, Mustafa Emin Çanakçı, Engin Özakın, Nurdan Acar, Arif Alper Çevik 
 
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Eskişehir 
  
Atriyal fibrilasyon (AF) başta olmak üzere çeşitli nedenlerle Vitamin K antagonisti (VKA) tedavisi alan hastaların sayısı her geçen 
gün artmaktadır. Bu hastalar semptomsuz kontrol INR değerinde yükselmeyle veya minörden hayatı tehdit eden majör 
kanamalara kadar değişen kliniklerle acil servislere (AS) başvurabilmektedirler. Çeşitli nedenlerle bu hastalara acil girişimsel 
işlem yapılması gerekebilir. Bu durumlarda uygulama sonrası 15. dakikada istenilen INR düzeyine ulaşmayı sağladığı gösterilen 
protrombin kompleks konsantreleri (PCC) kullanılabilmektedir. 
Amaç: Bu çalışmanın amacı VKA kullanımı sonrasında INR yüksekliği ve kanama ile AS’ye başvuran hastaların ve tedavide 
kullanılan PCC’nin etkinliğinin değerlendirilmesidir. 
Bulgular: 01.01.2013-01.05.2015 arasındaki ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi dosya kayıtları incelendiğinde 12 hastaya AS’de 
bu amaçla PCC uygulandığı görüldü. Hastaların yaş ortalaması 69 (42-97 aralığında) ve 7’si erkekti. 6’sında VKA kullanım 
nedeni AF, diğerlerinde koroner arter hastalığı ve serebrovasküler olaylardı. 6’sında intrakraniyal kanama (İKK), 1’inde GIS 
kanama, 1’inde intestinal intramural hematom, 1’inde böbrek kisti içine kanama, 1’inde dil-dudak-boyunda hematom, 1’inde 
epistaksis, 1’inde de cilt altı yaygın kanama olduğu saptandı. Hastaların ilk INR ortalamaları 7,16 idi. Hastalara başlangıç ve 
hedef INR değerleri ile ağırlıkları dikkate alınarak yapılan PCC (Cofact®) uygulaması sonrası 15. dakika INR ortalaması ise 1,60 
olarak tespit edildi. Hastaların 2’sinde hedef INR’ye ulaşılamadığı görüldü. Böbrek kisti içine ve cilt altına kanaması olan 2 
hastanın tedavi sonrası AS’den taburcu edildiği, yatan hastaların da 5’inin kliniklerden taburcu olduğu saptandı. Kayıtlarda 
tromboembolik olaya rastlanmadı. 4 hastanın (İKK nedeni ile PCC verilen) yoğun bakım yatışlarının 2,6,7,8. günlerinde ex 
olduğu belirlendi. Ayrıca hastaların tamamına AS’de 10 mg IV Vit K uygulaması yapıldığı görüldü. 
Sonuç: VKA alan ve doz aşımına bağlı hayatı tehdit eden kanaması veya kanama riski olan hastalarla acil hekimleri sık 
karşılaşmaktadırlar. VKA endikasyonu, kanamanın ciddiyeti ve antikuagülan yoğunluğundaki azalma hızı dikkate alınarak bu 
hastalar tedavi edilmelidir. Ciddi kanamalar ve acil girişimler için gerekli pıhtılaşma faktörlerinin yerine konmasında PCC 
kullanımı acil hekimlerinin hasta idaresinde yararlı olacaktır. 
  
Anahtar Kelimeler: Antikuagülan, kanama, protein kompleks konsantresi 
 
 
P 156 POST-KOLESİSTEKTOMİ KOMPLİKASYONU 
  
Atıf Bayramoğlu, İlker Akbaş, Abdullah Osman Koçak, Fatma Çakmak, Zeynep Gökcan Çakır 
 
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Erzurum 
  
Giriş: Safra kesesi taşları ve buna bağlı sorunların tedavi yöntemi olarak kolesistektomi, ülkemizde sık uygulanan 
ameliyatlardandır. Türkiye’de kesin olmamakla birlikte yılda 40.000-60.000 civarında kolesistektomi yapıldığı tahmin 
edilmektedir. Her ne kadar laparoskopik kolesistektomi açık ameliyatın yerini almışsa da %10-30 hastada halen açık ameliyat 
olmaktadır. Ameliyatın önemli komplikasyonları günümüzde hala ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Postoperatif 
intraabdominal apse ve peritonitler tedavisi zor, mortalite ve morbiditesi yüksek olan septik komplikasyonlardır. Bu 
komplikasyonların gelişimini engellemek, gelişmesi halinde ise erken tanı ve tedavisi önemlidir. İntraabdominal apse ve 
peritonitlerin tanısında özellikle USG ve BT’nin önemli rolleri vardır. USG’nin tanı değeri %52-90 arasında bildirilmiştir. BT tanıda 
%77-98 arasında değişen doğruluk oranı ile USG’ye üstündür. 
Vaka: 38 yaşında kadın hasta karın ağrısı, bulantı kusma, şikâyeti ile acil servise başvurdu. 5 gün önce kolesistektomi 
operasyonu geçiren hastanın, son 2 gündür giderek şiddetlenen karın ağrısı olmuş. Aynı zamanda bugün ağrısına bulantı ve 
kusma eklenmiş. Vital bulgularında ateş (38,1°C) yüksekliği dışında özellik olmayan hastanın, fizik muayenesinde tüm karında 
yaygın hassasiyeti ve sağ üst kadranda reboundu vardı. Laboratuvar bulguları beyaz küre:14100/mm³, amilaz:231 mg/dl, 
GGT:179 U/L, ALT:40 U/L, LDH:306 U/L şeklindeydi. Direkt grafilerinde özellik yoktu. Hastaya yapılan abdomen USG’de opere 
safra kesesi lojunda 95x35 mm ebatlı septalı loküle mayi görüldü. Çekilen kontrastlı alt üst batın tomografisinde opere safra 
kesesi lojunda abse ile uyumlu, 95x35 mm ebatlı septalı loküle mayi izlendi. Genel cerrahi konsultasyonu istenen hasta, karın içi 
abse tanısıyla aynı kliniğe yatırıldı. 
Sonuç: Kolesistektomi gibi sık yapılan bir cerrahi girişimden sonra komplikayon gelişmesi beklenen bir durumdur. Abdominal 
ağrı, bulantı ve kusma gibi gastrointestinal semptomlara postkolesistektomi sendromu denilir. Değişik serilerde %2,6’dan %47’e 
kadar kadar sıklık bildirilmiştir. Ancak kllinisyen bu şikâyetlerle gelen hastalarda abse gibi ciddi komplikasyonlarında 
olabileceğini unutmamalı, gerekirse ileri görüntüleme istemekten kaçınmamalıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: Abse, karın ağrısı, post-kolesistektomi 
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P 157 ACİL SERVİSTE BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ İSTEMLERİ: ACİL TIP HEKİMLERİNİN TEK BAŞINA YA DA 
RADYOLOJİ DOKTORU İLE BİRLİKTE ENDİKASYON BELİRLEMESİNİN CİHAZ KULLANIM SIKLIĞINA 
ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 

  
Filiz Baloğlu Kaya, Nurdan Acar, Engin Özakın, Arif Alper Çevik 
 
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Eskişehir 
  
Acil servis (AS) hastaları için gerekli görüntülemeleri yapmada kullanılacak bilgisayarlı tomografi (BT) cihazının AS sınırları 
içerisinde olması tıbbi ve yasal bir gerekliliktir. Hastanemizde bu düzenleme Şubat 2015 tarihinde yapılabilmiştir. Öncesinde 
görüntüleme gerektiğinde AS hekimi Radyoloji Anabilimdalı doktoruna telefonla ulaşılıp hasta hakkında bilgi vermekte, cihazın 
uygun olması halinde çekim AS’ye yaklaşık 400 metre uzaklıktaki radyoloji ünitesinde yapılmakta idi. AS sınırları içerisindeki bir 
BT cihazıyla hem bu aşamalara gerek kalmıyor hem de hasta kritik bakım alanından uzaklaşmamış oluyor. 
Amaç: Bu çalışmanın amacı AS’de radyoloji doktoruyla birlikte endikasyon değerlendirerek yapılan BT istem sıklığı ile acil 
hekimlerinin tek başına endikasyon belirleyerek yaptığı BT istem sıklığını karşılaştırarak değerlendirmektir. 
Bulgular: AS’den 12 şubat-31 temmuz 2015’de (1. periyot) yapılan BT istemleri ile bir yıl öncesi aynı ayları içeren zaman 
dilimindeki (12 şubat-31 temmuz 2014) (2. periyot) istemler AS’e başvuran hasta sayıları da dikkate alınarak karşılaştırıldı.  
1. periyotta AS’ye başvuran toplam hasta sayısı 33070, yatan hasta oranı %10,5 ve yeşil alan hasta oranı %53,7 olarak 
saptandı. Toplam BT istem sayısı 8011, en fazla yapılan istemin de beyin BT (2203) olduğu görüldü. Hastaların ortalama BT 
gidiş-dönüş süresi 66 dakikaydı. 
2. periyotta ise; AS’ye başvuran toplam hasta sayısı 26098, yatan hasta oranı %12,9 ve yeşil alan hasta oranı %37,5 olarak 
saptandı. Toplam BT istem sayısı 6024, en fazla yapılan istemin de yine beyin BT (1648) olduğu görüldü. Bu dönemde 
hastaların ortalama BT gidiş-dönüş süresi 15 dakikaydı. Hasta sayıları ile birlikte değerlendirildiğinde 2. periyotta tüm BT çekim 
miktarının beklenenin %4,9’u kadar, en çok istem yapılan beyin BT’nin de %5,5 arttığı görüldü.  
Sonuç: BT’nin AS sınırları içinde olması hasta idaresinde zaman kazandırmaktadır. Çekimlerin sadece AS hekimleri tarafından 
belirlenen endikasyonlarla yapılması gereksiz kullanım sıklığına yol açmamıştır. Belirlenen artış oranlarının gelen hasta profilleri, 
hasta idaresindeki algoritmalarda BT kullanımının artması ve oluşturulan klinik protokollerden etkilemiş olabileceği 
kanaatindeyiz. 
  
Anahtar Kelimeler: Acil servis, bilgisayarlı tomografi, tetkik sayısı 
 
 
P 158 HER YAN AĞRISI NEFROLİTİAZİS MİDİR? 
  
Murat Sarıtemur, İlker Akbaş, Abdullah Osman Koçak, Safa Dönmez, Erdal Tekin 
 
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Erzurum 
  
Giriş: Kalikslerden üretraya kadar herhangi bir seviyede üriner sistem bütünlüğünün bozulması sonucunda sistem dışına kaçan 
idrarın birikmesi ürinom olarak adlandırılır. Sıklıkla iyatrojenik ya da travmatik üriner sistem yaralanmasına bağlı olarak oluşurlar. 
Ürinomlar, nadiren de olsa spontan olarak meydana gelebilir. Spontan ürinomlu olguların yarısında sebep böbrek taşıdır. 
Ürinomlar hangi nedenle oluşursa oluşsun, zamanında teşhis edilip uygun şekilde tedavi edilmezlerse yüksek morbiditeye yol 
açabilir, hatta hayatı tehdit edici olabilirler. Spontan ürinomların tedavisi, altta yatan nedene ve ürinomun boyutlarına göre 
belirlenir. Özellikle, küçük boyutlu ve renal kaynaklı spontan ürinomlar drenaj gerektirmeksizin kendiliğinden düzelir. 
Vaka: 60 yaşında bayan hasta acil servise yan ağrısı şikâyetiyle başvurdu. Daha önceden nefrolitiazis öyküsü mevcut olan 
hastanın bunun dışında bilinen herhangi bir sistemik hastalığı yoktu. 2 gün önce başlayan ağrısı, sol yan tarafından karına ve 
kasıklara doğru yayılmaktaydı. İdrar yaparken yanma ve idrar renginde koyulaşma tarif ediyordu. Hastanın vital bulguları 
stabildi. Fizik muayenesinde sol kostovertebral açı hassasiyeti, batında sol alt kadranda ve suprapubik bölgede hassasiyeti 
vardı. Tam kan sayımı ve biyokimya parametreleri normal olan hastanın, idrar tetkikinde nitrit: negatif, lökosit esteraz negatif, 
mikroskobik bakısı WBC:2/HPF, RBC:3/HPF şeklindeydi. Hastanın yatarak direkt batın grafisinde patolojik bulgusu yoktu. 
Hastanın laboratuvar bulgularının nefrolitazis ve idrar yolu enfeksiyonun desteklememesi nedenli hastaya kontrastlı abdomen 
tomografi çekildi. Tomografide sol böbrek ve üreter etrafında retroperitoneal alandan başlayıp intraperitoneal bölgeye ulaşan 
sıvı görüldü. Hastaya ürinom ön tanısıyla üroloji konsültasyonu istendi. Acil cerrahi müdahale düşünülmeyen hasta antibiyotik ve 
analjezik reçete edilerek taburcu edildi. 
Sonuç: Acil servise non-spesifik yan ağrısı yakınmasıyla başvuran, özellikle böbrek taşı hikayesi olan hastalarda, eğer 
laboratuvar ve muayene bulguları kesin bir ön tanıyı desteklemiyorsa, ürinom açısından dikkatli olmak, gerekirse ileri 
görüntüleme istemek gerekir. 
  
Anahtar Kelimeler: Nefrolitiazis, ürinom, yan ağrısı 
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P 159 SURRENAL HEMATOM KLİNİĞİNİ VE PERİLENFOMA: TEHLİKELİ BERABERLİK 
  
Serhat Akay1, Basak Bayram2, Birol Örsoğlu1, Caner Sağlam1, Tayfun Öztürk1 
 

1İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İzmir 
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, İzmir 
  
Giriş: Surrenal hematom, travma, gebelik, tümor, antikoagülasyon tedavi gibi birçok neden yanında spontan da meydana 
gelebilmektedir. Unilateral olduğunda genelde klinik bulgu vermeyebilirken oluşan kanama şiddetine göre şok gelişebilir. 
Olgumuzda ileri yaşta meydana gelen spontan sürrenal hemoraji (SSH) gelişen bir hasta sunduk. 
Olgu: 73 yaşında önceden bilinen kanama bozukluğu olmayan kadın hasta dış merkezde yapılan ultrasonografisinde sağ 
perirenal alanda sıvı bulunması nedeniyle ileri inceleme için hastanemize sevk edilmişti. Dış merkezde yapılan hemogram 
tahlilinde 8.2 gr/dl hemoglobin seviyesi saptanan hasta öncesinde travma tariflemiyordu. 
Acil serviste vital bulguları olağan sınırlarda saptanıp muayenesinde sağ kostovertebral açı hassasiyeti dışında bir bulgu 
saptanmayan hastanın ilk hemogramında 8.2 gr/dl, 4 saat sonra bakılan hemogramında ise 7.7 gr/dl hemoglobin seviyesi 
saptandı. Acil serviste yapılan ultrasonografisinde ise sağ böbrek etrafında en kalın yeri 15 mm ölçülen ve böbrek etrafını saran 
hipoekoik hat izlendi. Çekilen intravenöz kontrastlı batın tomografisinde sağ böbrek üstü ve perinefritik alanda heterojen 
görünümlü SSH ile uyumlu görünüm saptandı (Resim 1).  
SSH saptanan hastada kan replasmanı öncesi saptanan direkt coombs testi pozitifliği nedeniyle yıkanmış eritrosit ihtiyacı için 
üniversite hastanesine sevk edildi. Durumunun stabil izlemesi üzerine operasyon planlanmayan hastada radyografilerde 
perilenfatik kitle görülmesi üzerine yapılan biyopside diffüz büyük B hücreli lenfoma saptanması üzerine kemoterapi başlanması 
planlandı. Aynı zamanda derin ven trombozu gelişen hastada masif pulmoner emboliye bağlı kardiyopulmoner arrest gelişip 
hastada eksitus oldu.  
Sonuç: SSH, geriatrik hastalarda nadir görülen bir durum olmakla beraber en sık sağ sürrenal bez etkilenir. Akut karın ağrısı ile 
gelen ve görüntülemede retroperitoneal alanda sıvı saptanan hastalarda akla gelmesi gereken bir tanıdır. İzlemde hematomun 
radyolojik takibi kanamaya neden olan diğer nedenleri tanımlayabilir. Klinik olarak stabil hastalarda pre-operatif inceleme ve 
konservatif yaklaşım söz konusu olabilirken akut gelişip hemodinamik bozukluk olan hastalarda genelde operatif yaklaşım 
kaçınılmazdır. 
  
Anahtar Kelimeler: Sürrenal hematom, perirenal lenfoma, bilgisayarlı tomografi 
 
 
P 160 ACİL SERVİSTE TANISI ATLANABİLİR HASTALAR: "LAKÜNER İNFARKT" OLGUSU 
  
Oğuz Eroğlu, Barış Yılmaz, Mustafa Köksal, Figen Coşkun 
 
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Kırıkkale 
  
Giriş: Laküner infarktlar,perforan arterlerin iskemisi veya hipoperfüzyonu sonucu gelişir ve serebral iskemilerin yaklaşık dörtte 
birini oluştururlar. Etiyolojide uzun süreli HT ve buna bağlı “Lipohyalinozis” gelişimi en önemli faktördür. Sıklıkla bazal 
ganglionlar, kapsüla interna ve ponsta izlenir. Sessiz infarktlı hastaların %80’inin kliniği siliktir ve yanlış tanı alırlar. Lakünlerin 
boyutları, tıkanan arterin çapına göre mikroskobikten 1.5 cm’ye kadar olabilir; BT’de kolaylıkla gözden kaçabilirler ve ancak 
MRG ile tanınırlar. 
Olgu Sunumu: Altmışyedi yaşında bayan hasta, sabah saatlerinde başlayan sağ elini yumruk yapamama şikayeti ile başvurdu. 
Özgeçmişinde sık sık tekrarlayan her iki elinde yaygın kas ve eklem ağrılarının olduğu, sızlama ve uyuşmalarının buna eşlik 
ettiği, son üç senedir bu ve benzer şikayetler ile gittiği FTR, Nöroloji ve Psikiyatri klinikleri tarafından Duygulanım bozukluğu ve 
Depresyon tanısı aldığı ve antidepresan verildiği öğrenildi. 
Fizik muayenede TA:158/95 mmHg, Nabız: 88 vuru/dk, A: 36,7 C, Solunum: 16 /dk idi. Üst ekstremite periferik nabızları normal 
olarak değerlendirildi ve herhangi bir travma izine rastlanılmadı. Nörolojik muayenede hasta oryante-koopere, GKS:15, konuşma 
bozukluğu veya fasiyal asimetri yok, serebellar muayenesi normal idi. Kuvvet muayenesinde sağ elde 4/5, sol elde 5/5 kuvvet 
tespit edildi. İki yönlü el bilek ve servikal grafileri normaldi. Serebrovasküler olay şüphesi ile çekilen Beyin BT normal olarak 
değerlendirildi. Taburculuk planlanan hastanın sağ kolundaki uyuşmasının artması sebebiyle çekilen Kranial Difüzyon MR’da sol 
sentrum semiovale düzeyinde milimetrik akut iskemik infarkt alanı izlendi ve hasta hospitalize edildi. 
Sonuç: Akut SVO’larda tanı rahatlıkla konabilir olsa da, laküner infarktlı olgularda tam tersine klinik bulgular silik olabilir veya 
doktor tarafından muskuloskeletal sistem hastalıkları lehine yorumlanabilir. Hastanın özgeçmişinde sık tekrarlayan kas-eklem 
ağrısı ve/veya psikiyatrik bozukluğu olması bu yorum ihtimalini arttırır. Özellikle ileri yaş ve uzun süreli HT varlığında laküner 
infarkt gelişimi unutulmamalı ve ileri görüntüleme yapılmalıdır. 
Referans: 
1.Erdemoğlu AK, Sevgi EB. Laküner infarktlar ve Laküner sendromlar. Türk Serebrovasküler Hastalıklar Dergisi 2011.17:2;37-
48. 
  
Anahtar Kelimeler: Hipertansiyon, laküner infarkt, manyetik rezonans görüntüleme 
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P 161 A C5 FRACTURE AT THE END OF A SWİMMİNG DAY 
  
Sıla Şadıllıoğlu, İncifer Kanbur, Mehmet Özel, Hakan Topaçoğlu 
 
Istanbul Education and Research Hospital, Emergency Department, Istanbul, Turkey 
  
Introduction: Among patients included in a large trauma study, approximately three percent of those with blunt trauma sustain 
a spinal column injury, such as spinal fracture or dislocation, and one percent sustain a spinal cord injury. The incidence is likely 
to be significantly higher in patients with head trauma and those who are unconscious at presentation. Most studies 
demonstrate a bimodal age distribution, where the first peak is found in young adults between 15 abd 29 years of age and a 
second peak in adults older than 65 years of age. Mortality is significantly higher in elder patients. 
Case: A 19-year-old male patient was brought by ambulance to the Emergency Room as a drowning case. He was unconscious 
at arrival. He was monitored and his vital parameters were found to be following: Saturation 78%, Fever: 35,8 C, Tension: 
112/58. The patient had a Glasgow Coma Scale of 12 (E4 V4 M4). His friends were consulted, and they explained that he had 
jumped into the sea from a height of one meter, hitting his head and remaining completely submerged for five minutes. Oxygen 
mask and cervical collar were applied immediately. Blood samples were taken. After the patient was stabilized, a head and 
spinal computed tomography (CT) was taken. The cranial CT showed no bleeding or fracture, but the patient had a cervical C5 
compression fracture. The fracture had caused posterior displacement of the corpus of the vertebra, resulting in pressure to the 
medulla spinalis. The Neurosurgery Department and the Anesthesiology and Resuscitation Department were consulted. After 
his operation the patient was hospitalized in the intensive care unit. 
Conclusion: When dealing with patients who arrive at the Emergency Departmant unconscious as a result of blunt head 
trauma, it is especially helpful to perform a cervical CT in order not to miss any possible fractures. 
  
Keywords: Blunt trauma, cervical fracture, cranial computed tomography 
 
 
P 162 NADİR GÖRÜLEN VASKÜLER ANTİTE: BLUE TOE SENDROMU 
  
Birdal Güllüpınar, Serhat Akay, Vermi Değerli, Huriye Akay, Caner Sağlam, Arif Akkaya, Tayfun Öztürk, Özgür Duran 
 
Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İzmir 
  
Giriş: Kronik aterosklerotik arter hastalığı zemininde gelişen akut arteriyel tıkanıklık önemli ekstremite kaybı nedenlerinden 
biridir. [1]. Etiolojisine göre, kardiak emboli, ateroemboli ve akut trombozis nedenli oluşabilir [2]. Arteryel embolizmin kardinal 
belirti ve bulguları 5 P formülü şeklinde tanımlanmıştır: 1-Pain, 2- Pallor, 3- Pulselessness, 4- Paresthesia 5-Paralysis. Akut 
arteryel tromboembolik tıkanıklığı olan bir hastanın tedavisinde, birincil amacın hastanın yaşamasını sağlamak, ikincil amacın 
ise ekstremitenin hayatiyetini sağlamak olduğu vurgulanmaktadır [3]. 
Olgu: Bilinen HT ve KBY öyküsü olan 72 yaşındaki erkek hasta, son iki gündür olan ayak ağrısı ile acil servise başvurdu. Genel 
durumu orta, bilinç açık, koopere ve oryente idi. Başvuru vitalleri kan basıncı 147/89 mmHg, nabız sayısı 82 atım/dk, solunum 
sayısı 16/dk, ateş: 36,3 0C ve SpO2 değeri 91 ‘tü. Yapılan fizik muayenesinde hastanın sistemik bakısı olağandı ancak sağ 
ayak 1,2 ve 3. parmakta renk değişikliği mevcuttu. PA akciğer grafisi ve EKG’de özellik yoktu. Laboratuar incelemesinde BUN: 
53 mg/ dl, kreatinin: 3.80 mg/ dl, Sodyum: 129 mg/ dl, potasyum: 5.1 mg/ dl ve pH: 7.41 olarak saptandı. Tam kan sayımı, ve 
kardiyak belirteçler normal sınırlardaydı. Hastada yapılan Doppler USG sonrası digital arter trombozu saptandı ve kalp damar 
cerrahi servise yatışı yapıldı. 
Sonuç: Sonuç olarak, akut arteriyel oklüzyonlar yüksek mortalite ve morbite oranları ile seyreden klinik tablo olup, erken tanı 
cerrahi girişim ile beraber antikoagülan tedavinin kullanılması ekstremitenin kurtulması yanında morbidite ve mortalitenin 
azalmasında da en önemli faktörlerdir. Postoperatif dönemde ise rekürrensi önlemek için antikoagülan tedavi altında nedene 
yönelik inceleme yapılıp tedavi yeniden planlanmalıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: Akut arteriyel tıkanıklık, ayak ağrısı, Blue Toe sendromu 
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P 163 ATEŞ YÜKSEKLİĞİNİN NADİR BİR NEDENİ: SUBDURAL AMPİYEM 
  
Birdal Güllüpınar, Özgür Duran, Arif Akkaya, Tayfun Öztürk, Huriye Akay, Vermi Değerli, Serhat Akay, Caner Sağlam 
 
Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İzmir 
  
Giriş: Subdural ampiyem dura mater iç tabakası ile araknoid membran dış tabakası arasındaki boşlukta püy birikmesi olarak 
tanımlanır (1). Subdural ampiyemler tüm intrakranial enfeksiyonların % 15-25’ini oluşturur (2). Subdural ampiyemin en yaygın 
klinik triadı; ateş, sinüzit ve nörolojik defisittir. Çok hızlı tanı ve tedavi gerektirir. Çoğu zaman tedavi ile tam düzelme 
sağlanabilirken tedavinin gecikmesi veya tedavi edilmeme durumunda yüksek mortalite veya kalıcı nörolojik hasar söz 
konusudur.  
Olgu: Otuz üç yaşında kadın hasta, 3 gündür olan ve geniş spektrumlu antibiyotik kullanımına rağmen ateş yüksekliği, baş 
ağrısı ve halsizlik yakınması ile acil servise getirildi. Özgeçmişinde bir özellik yoktu. Fizik incelemesinde maxiller sinus 
hassasiyeti dışında ateş yüksekliğine neden olabilecek muayene bulgusu saptanmadı. Meninks irritasyon bulguları negatifti. 
Tam kan sayımında beyaz küre sayısı 13,300/mm3 olarak saptandı. Fizik incelemede genel durumu orta, bilinci açık, oryente-
koopereydi. Beyin bilgisayarlı tomografisinde sol hemisferde 1,5 cm şifte neden olan düzgün sınırlı yaygın hipodens alan ve 
bilateral maksiller ve frontal sinuzit bulguları saptandı. MR tetkiki sonrası subdural ampiyem tanısı konulup yatırıldı. 
Tartışma: Ateş yüksekliği olan hastalarda nörolojik klinik bulgu olmasa da enfeksiyon odağının santral sinir sistemi 
olabileceğinin düşünülmelidir. Subdural ampiyem çok hızlı öldürücü olabilen bir infeksiyondur. Erken tanı konularak, uygun 
şekilde tedavi edilmesi yaşam kurtarıcı olabilmektedir. 
  
Anahtar Kelimeler: Ateş yüksekliği, baş ağrısı, Subdural ampiyem 
 
 
P 164 WARFARİN KULLANIMINA BAĞLI ÖLÜMCÜL CİLT ALTI KANAMA 
  
Oğuz Eroğlu, Hatice Algan Kaya, Fatma Bayram, Figen Coşkun 
 
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Kırıkkale 
  
Giriş: Faktör 2,7,9,10 karaciğerde sentezlenen proteinlerdir. Bu faktörlerin içerdikleri glutamik asit rezidülerinin karboksillenerek 
pıhtılaşma sürecinde işlev görebilmeleri K vitamini sayesinde olur. Warfarin, indirgenmiş K vitamini oluşumunu engelleyerek bu 
faktörlerin işlev göstermesini önler. Warfarin dozu takibi, INR (İnternational Normalized Ratio) seviyesine bakılarak 
yapılmaktadır. DVT/PTE’de ve Beyin damar tıkanıklığı olanlarda hedef değer 2-3 arasında iken; kalp kapak hastalığı olanlarda 
hedef değer 2.5-3.5 arasındadır. İlacın kullanımı sırasında herhangi bir INR aralığında minör veya major kanama gelişimi 
mümkündür (1,2). 
Olgu sunumu: Seksen yaşında bayan hasta sağ meme cildi etrafında şişlik ve morluk sebebiyle başvurdu. Yaklaşık bir hafta 
önce evde tökezlenerek düştüğü; ancak herhangi bir şikayetinin olmaması sebebiyle sağlık kurumuna başvurmadığı öğrenildi. 
Özgeçmişinde daha önceden geçirilmiş serebrovasküler iskemisi olduğu ve bu sebeple düzenli olarak Warfarin kulanımı olduğu 
belirtildi. Fizik muayenede A: 36,6 C, Nabız:156 vuru/dk, TA:65/35 mmHg, Solunum: 24 /dk idi. İnspeksiyonla sağ meme cildi 
üzerinden başlayıp, sağda 10. kot hizasına kadar uzanan yaygın ekimoz izlendi, palpasyonda ise sağ hemitoraks üzerinde 
hassasiyet tespit edildi. Labaratuar tetkiklerinde Gl:143 mg/dL, Kr:1,09 mg/dl, CRP:20 mg/dL, CPK:427 U/L, CKMB:37 
U/L,WBC: 22300 /uL, Hb:7,6 gr/dL, Plt:336000 /uL, MCV:84,2, PT: 38,8sn, INR:3,44 idi. Çekilen Toraks BT’sinde sağ toraks 
anterior duvarında, pektoral kas lokalizasyonundan sağ iliak fossaya uzanım gösteren 95x125x200 mm ebadında hematom ve 
etrafında ödem izlenirken, kot fraktürü görülmedi. Beyin ve Batın BT’de ek patoloji izlenmeyen hasta hospitalize edildi. 
Sonuç: Warfarin kullanımına sonucu minör veya major kanamalar gelişebilir. Cilt altı hematomlar, minör kanama olarak kabul 
edilse de; özellikle yaşlı ve çocuk hastalarda ve uzun süreli kanamalarda, INR değeri ne olursa olsun hayatı tehdit edici 
hipotansiyon ve şoka sebep olacak klinik durumlar gelişebileceği unutulmamalıdır. 
Referans: 
1. Rose A. Warfarin Management Adult Ambulatory: Primary and Specialty Care Clinical Practice Guideline. June 2013. 
2. Cem A. K Vitaminine bağlı koagülasyon faktörü bozuklukları ve tedavisi. THD2012.2;132-141. 
  
Anahtar Kelimeler: Cilt altı kanama, INR, warfarin, yaşlı hasta 
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P 165 BULGUR NE KADAR TEHLİKELİ OLABİLİR? 
  
Kamil Tünay, Gökhan Karamişe, Emel Gökalp, Talip Çevik, Oya Oruç 
 
Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı, Afyonkarahisar 
  
Giriş-Amaç: Baş ve boyun bölgesi yaşamsal öneme sahip çok sayıda anatomik bölgeyi içermektedir. Bu bölgede meydana 
gelen ateşli silah yaralanmalarının prognozu çarpma sırasındaki merminin balistik özelliklerine bağlıdır. Olgumuzda baş-boyun 
bölgesinde olan ancak direk grafi ve tomografide görülmeyen saçma taneleri ile olan yaralanmadan bahsedilecektir.  
Olgu: 23 yaşında erkek hasta 112 ekipleri tarafından ateşli silah yaralanması ile acil servise getirildi. Anksiyetöz olan hastadan 
olayın oluş biçimine dair net bir anamnez alınamadı. TA:120/70mm/hg nabız:98 atım/dk olan hastanın genel durumu iyi, bilinç 
açık, oryante, koopere idi. Yüzün sağ yanında boyun sağ lateralinde, sağ kulakta, sağ omuz ve sağ kol ekstensör yüzeyde çok 
sayıda yüzeyel en büyüğü 2mm’lik saçma yaralanması mevcuttu (Resim 1). Palpasyonla çok sayıda yuvarlak sert cisim tespit 
edildi. Genel fizik muayenesi normaldi. Düz grafilerde metal cisme rastlanmadı. Yapılan ileri görüntülemelerde ( Baş-Boyun-
Toraks BT) aynı şekilde ateşli silah yaralanmasına ait herhangi bir metal cisme rastlanılmadı. Tomografide hayati organlarda 
yaralanma belirlenmedi. Plastik cerrahi konsültasyon istendi. Girişimsel işlem sırasında lokal anestezi altında yara dudakları 
genişletilerek yabancı cisim(bulgur) taneleri çıkartıldı (Resim 2). Antibiyotik reçete edilerek hasta taburcu edildi. 
Tartışma: Ateşli silah yaralanmaları, özellikle baş boyun kısımlarını içeren yaralanmalar hayati öneme sahip travmalardır. 
Havayolu güvenlik altına alındıktan ve lokal kanama kontrolü sağlandıktan sonra yapılacak, toraks, servikal vertebra ve 
yumuşak doku radyografileri, kurşun ve kemik fragmanlarının lokalizasyonu ve olası pnömotoraks veya hemotoraksın 
saptanmasında önemlidir. Stabil hastalarda bilgisayarlı tomografi (BT) ile görüntüleme daha detaylı bilgi verir. Adli açıdan da 
önem taşıyan bir konu olan, atış mesafesinin belirlenmesinde tomografi bulgularının önemli olduğunu bildirmişlerdir. 
Tedavi, çok az yumuşak doku hasarı bulunan yaraların konservatif yolla, avasküler doku ve yabancı madde içeren büyük ve 
geniş yaraların, geniş debridman-vakumlu drenaj-primer kapatma yöntemi, ölü ve nekrotik dokuların debridmanı ile birlikte 
yumuşak doku ve kemik yapıların tam olarak tamirinin yapılması ve cerrahi girişim gibi değişik yöntemler önerilmiştir. 
  
Anahtar Kelimeler: Baş-boyun, ateşli silah, bulgur 
 
 
P 166 HEPATOBİLİYER SİSTEMİN NADİR HASTALIĞI: CAROLİ HASTALIĞI 
  
Birdal Güllüpınar, Arif Akkaya, Huriye Akay, Caner Sağlam, Tayfun Öztürk, Serhat Akay, Özgür Duran, Vermi Değerli 
 
Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İzmir 
  
Giriş: Caroli hastalığı (CH), inlrahepatik safra yollarının multipl kistik dilatasyonu ile karakterize konjenital hastalıklarından biridir 
(1). Polikistik karaciğer kistlerinin aksine bilier sistemle ilişkili bir hastalıktır. Tip 1 ve 2 olarak ikiye ayrılır. Hepatik fibrozis 
olmaksızın safra kanallarının kistik dilatasyonu tip 1 olarak adlandırılır. Bu hastalığa CH denir. Semptomatik hastalar; 
tekrarlayan ateş, sarılık ve sağ üst kadran ağrısı ile kendini gösterir. Tanı ise; abdominal USG, BT, MRKP, ERCP ve PTK ile 
karaciğer içi safra yollarında kistik dilatasyonların görüntülenmesi ile konur. CH'nın tedavisi, klinik semptomlara ve biliyer 
patolojilerin bulunduğu lokalizasyona bağlıdır. Bu çalışmada, karın ağrısı ile başvurduğu acil serviste, incelemeler sonrasında 
nadir görülen CH tanısı alan bir olgu sunulmaktadır. 
Olgu: Onsekiz yaşında erkek hasta akut sağ üst kadran ağrısı şikayeti ile acil servisimize başvurdu. Hastanın yapılan batın 
muayenesinde Murfhy pozitifti. Vital bulgularda TA:125/80mm Hg, Nb:64/dk, Ateş: 37,1° C ölçüldü. Fizik muayenesinde 
tanımlanan karın ağrısı dışında bulgusu olmayan hastanın labaratuar tetkiklerinde GGT: 102 U/L (normal değerler: 0-61U/L) ve 
CRP: 3,78 mg/dl (normal değer: 0-0,8mg/dl) dışında olağandı. Sonografik incelemede ile safra kesesinde taş ve karaciğer sol 
lob 2. ve 3. segmentlerde kistik dilatasyon ile beraber biliyer taşla uyumlu ekoları tespit ettik, koledok normal olarak 
değerlendirildi. Daha sonra olguya CH olabileceği düşünülerek abdominal MR incelemesi yapıldı. MR görüntüleri ile USG ile 
uyumlu bulgular saptanması üzerine hasta Genel cerrahi servisine yatırıldı. 
Tartışma: Sonuç olarak, az rastlanan ve az tanınan CH olgularını tesbit edebilmek için ultrason bulgularıyla bu hastalık 
düşünülmeli ve ERCP ile teyid edilmelidir. Hastalar kolanjit atakları ve özellikle kolanjiokarsinoma yönünden takip edilmelidir. 
  
Anahtar Kelimeler: Kadran ağrısı, safra yolları, kistik dilatasyon 
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P 167 BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ ACİL SERVİSİ GÜNDÜZ MESAİ SAATLERİNDE İÇ HASTALIKLARI HASTA 
YÜKÜ, KESİTSEL RETROSPEKTİF PİLOT ÇALIŞMA 

  
Pınar Yıldız1, Pınar Sırmatel1, Nurdan Acar2, Filiz Baloğlu Kaya2, Engin Özakın2 
 

1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD, Eskişehir 
2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp ABD, Eskişehir 
  
Amaç: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi yetişkin acil servisine ayaktan poliklinik hizmeti verilen mesai saatlerinde 
başvuran hastalardan İç Hastalıkları konsültasyonu istemleri değerlendirilerek, bu hastaların iç hastalıkları yönünden genel 
değerlendirilmesinin yapılması amaçlandı. 
Gereç-Yöntem:: 03.02.2015 -27.03.2015 tarihleri arasında acil servise 08:00- 17:00 saatleri arasında başvuran ve iç hastalıkları 
konsültasyonu istenen 18 yaş ve üstü hastalar değerlendirilmeye alındı. Hastaların başvuru nedeni ve sonuç bilgileri not edildi. 
Bulgular: Çalışmanın yapıldığı sürede acil servise başvuran toplam hasta sayısı 10.084 idi. Bu hastaların 4672’sinin (%46. 3) 
polikliniklerin çalıştığı sırada başvurduğu görüldü. İç hastalıkları konsültasyonu istenen hastaların sayısı 60 (%1. 3) idi. 
Konsültasyon istenen hastaların 39’u (%65. 0) kadın, 21’i (%35. 0) erkekti. Kadın hastaların yaş ortalaması 63.54±16.66 
(min:23, maks:91), erkek hastaların yaş ortalaması 60.48±18.19 (min:19, maks:84) idi. Konsültasyon istenen hastaların 8’i 
(%38. 1) iç hastalıkları tarafından takipli idi. acile en sık başvuru nedenleri arasında gastrointestinal kanama 3 (%14. 3), bilinç 
bulanıklığı 3 (%14. 3), oral alım bozukluğu 3 (%14.3), solunum sıkıntısı 3 (%14.3), ve ateş 2 (%9.5) vardı. Hastaların 38’i 
(%63.3) hastaneye yatırılırken, 22’si (%36.7) taburcu edildi. Yatan hastaların 14’ü (%23. 3) iç hastalıkları yoğun bakıma 
yatırılırken 11’i (%18. 3) iç hastalıkları servisine ve geri kalan 13 hastada (%21. 7) diğer servisler adına yatırıldı. 
Sonuç: Acil servisler hasta yoğunluğu ve çeşitliliği bakımından gerek ülkemizde gerek ise dünyada tüm uzmanlık dalları 
arasında en üst sırada yer alır. Bu yoğunlukta İç Hastalıkları hekimleri konsültan olarak etkin rol oynar. Bu nedenlerden hastaya 
hızlı, güvenilir ve doğru yönlendirme yapılabilmesi ve tedavi başlanabilmesi için İç Hastalıkları Anabilim Dalı ile işbirliği 
önemlidir. Acil servisimizde mesai saatleri içinde iç hastalıkları konsültasyonu istenen hastaların profillerinin belirlenmesinin 
özellikle uzmanlık eğitimi veren kurumlarda eğitim programlarının şekillenmesinde rol oynayabileceğini düşünüyoruz 
  
Anahtar Kelimeler: Acil servis, eğitim, iç hastalıkları, konsültasyon 
 
 
P 168 TRAFİK KAZASI SONRASI SOL ÜST EKSTREMİTEDE DUYU VE MOTOR FONKSİYONUN TAM KAYBI: 

TRAVMATİK BRAKİYAL PLEKSUS AVÜLSİYONU 
  
Tayfun Öztürk, Birdal Güllüpınar, Caner Sağlam, Arif Akkaya, Huriye Akay, Serhat Akay, Özgür Duran, Vermi Değerli 
 
Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İzmir 
  
Giriş: Pleksus brakialis yaralanmaları (PBY), genellikle; bası, kapalı traksiyon ve penetrasyon yaralanmaları şeklinde 
oluşmaktadır. Yaralanmalar özellikle yüksek enerjili motorlu araç kazaları, delici kesici alet yaralanmaları ve spor yaralanmaları 
sırasında oluşmaktadır (1). PBY’den şüphelenildiğinde fizik muayenede; üst ekstremite duyu ve motor muayenesi, omuz 
hareketleri ve üst ekstremiteye ait refleks muayeneleri yapılmalıdır. 
Olgu: Yirmiüç yaşında erkek hasta araç dışı trafik kazası nedeniyle acil servise başvurdu. Hastanın glaskow koma skalası 15, 
şuuru açık, oryante ve koopere idi. Vital bulguları stabildi. Sol kolunu hareket ettiremeyen hastanın; sol üst extremitesinde omuz 
kuşağı C4 altında monopleji mevcut olup kas gücü 0/5 ve ağrılı uyaranla yanıt alınamadı. Ekstremitelerde nabızlar eşit 
alınıyordu. Yapılan refleks muayenesinde biceps, triceps ve stiloradial refleksleri alınamadı. Toraks muayenesinde sol klavikula 
ve 1. kot düzeyinde palpasyon ile hassasiyeti mevcuttu. Sol üst ekstremite duyu ve motor kusurunu açıklayacak servikal 
vertebralar düzeyinde, omuz kuşağında, üst ekstremite kemik yapılarında herhangi bir fraktür, dislokasyon, subluksasyon 
saptanmadı. Hastanın toraks tomografisinde sol birinci kot posteriorunda non deplese fraktür hattı izlenmiş olup damar 
yaralanması yok idi. Sol üst ekstremitedeki motor-duyu defisitini açıklayabilecek kemik ve eklem yapılarında herhangi bir 
patolojik bulgu saptanmayan hastada, pleksus brakialis yaralanması olabileceği düşünülerek servikal ve pleksus brakialise 
yönelik manyetik rezonans görüntülemesi planlandı. Manyetik rezonans görüntülemesinde; nöral foramen içinde C8 ve Th1 
kökleri net olarak izlenmediği, avülsiyon şüphesinin olduğu, ayrıca brakial pleksus manyetik rezonans görüntülerinde solda 
brakial pleksus elemanlarının tanımlanan düzeyde net olarak izlenemediği ve avülsiyon ile uyumlu olduğu saptandı. Brakial 
pleksusun travmatik avülsiyonu tanısı ile beyin cerrahisi ile konsülte edilen hasta servise yatırıldı. 
Tartışma: Acil serviste, travma sonrası üst ekstremitede motor veya duyu defisiti olan hastalarda ilk etapta omuz, ekstremite 
kemik fraktürleri ve servikal vertebra patolojileri akla gelse de, kemik ve kas yapının normal saptandığı durumlarda olası bir 
nörovasküler yaralanma her zaman akılda tutulmalıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: Acil servis, Pleksus brakialis yaralanmaları, travma 
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P 169 WARFARİN KULLANIMINA BAĞLI GELİŞEN NADİR BİR KANAMA KOMPLİKASYONU: SPONTAN 
HEMOTORAKS 

  
Tayfun Öztürk, Birdal Güllüpınar, Arif Akkaya, Huriye Akay, Serhat Akay, Vermi Değerli, Özgür Duran, Caner Sağlam 
 
Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İzmir 
  
Giriş: Warfarin, prostetik kalp kapağı veya atriyal fibrilasyonu olan hastalarda sistemik embolinin önlenmesinde, primer ve 
sekonder venöz tromboemboli profilaksisinde yaygın olarak kullanılmakta olan bir oral antikoagulan türevidir. Warfarin 
kullanımına bağlı gelişen en önemli komplikasyon kanamadır. Kanamalar minör kanamalar olabileceği gibi yaşamı tehtid edecek 
boyutlara ulaşabilen majör kanamalar şeklinde de görülebilmektedir. Biz bu yazımızda pulmoner tromboemboli nedeniyle 
warfarin kullanımı sırasında spontan hemotoraks gelişen bir vakayı sunduk. 
Olgu: 85 yaşında erkek hasta nefes darlığı ve idrar yapamama şikayeti ile acil servisimize başvurdu. Hastanın özgeçmişinde 
hipertansiyon, koroner arter hastalığı, beningn prostat hiperplazisi, alt ekstremitede derin ven trombozu ve pulmoner 
tromboemboli mevcut olup antihipertansif ilaç ve warfarin kullanmaktaydı. Fizik muayenesinde; kan basıncı 170 / 90 mm Hg, 
nabız 77 / dakika, solunum sayısı 26 / dakika, oksijen satürasyonu % 92 olup, şuuru açık oryante ve koopere idi. Hastanın 
solunum sistem muayenesinde sol akciğer alt zonlarda solunum sesleri azalmış olup her iki hemitoraks solunuma eşit 
katılmakta ve perküsyon ile matite ile birlikte vibrasyon torasikte azalma saptandı. Diğer sistem muayeneleri normaldi. Pulmoner 
tromboemboli nedeniyle warfarin kullanan hastanın koagulasyon parametrelerinde INR değerinin 11.86 (0.8-1.2) olduğu, 
protrombin ve aktive parsiyel tromboplastin zamanının uzadığı saptandı. Hastanın çekilen PA akciğer grafisinde kardiyotorasik 
indekste artış, sol sinüste kapanma ve sol hemitoraksta orta zona kadar uzanan efüzyon ile uyumlu görünüm mevcut idi. 
Hastada warfarin over doza bağlı hemotoraks düşünüldü. Hasta göğüs cerrahisi ile konsülte edildi. Toraks haricinde kanama 
odağı olabilecek sistem saptanmayan hastaya tüp torakostomi uygulandı. Warfarin over doza bağlı hemotoraks tanısı ile takip 
ve tedavi amacıyla yatırıldı. 
Tartışma: Oral antikoagulan kullanımına bağlı gelişen kanamalar nedeniyle hastalar acil servislere başvurabilmektedir. Fakat 
oluşan kanama hasta veya yakınları tarafından her zaman fark edilemeyebilir. Solunum sıkıntısı nedeniyle başvuran ve oral 
antikoagulan kullanan hastalarda solunum sıkıntısına neden olan etkenin toraksa ait olan bir kanama olabileceği akılda 
tutulmalıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: Acil servis, Warfarin, hemotoraks 
 
 
P 170 ACİL SERVİSİMİZE BAŞVURAN İLACA BAĞLI SUİCİT OLGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 
  
Hıdır Yılmaz, Havva Şahin Kavaklı, Ülkü Arslan, Mustafa Karakuş, Ahmetali Sezer, Cem Akman 
 
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Servis, Ankara 
  
Amaç: Konumu itibari ile bölge hastanesi gibi çalışan hastanemiz acil servisine başvuran ilaç alımına bağı suisit girişimlerinde 
hastanemizin verilerini rapor etmek istedik. 
Gereç-Yöntem: Yenimahalle Eğitim ve araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne son 6 ay içerisinde başvuran ilaç alımına bağlı suisit 
vakaları çalışmaya dahil edildi. Acilde tutulan hasta kayıtları geriye dönük incelenerek yaş, cinsiyet, alınan ilaç türleri ve 
miktarları ve hastanın nasıl sonuçlandırıldığı retrospektif olarak araştırıldı. Elde edilen veriler SPSS 16.0 paket programı ile 
analiz edildi. 
Bulgular: Hastanemiz acil polikliniğine son 6 ay içerisinde başvuran toplam 45 ilaç alımına bağlı suisit vakası başvurdu. Bu 
vakalın tamamı çalışmaya dahil edildi. Çalışmaya katılan olguların genel yaş ortalaması 31 (median) idi. Çalışmaya dahil edilen 
vakaların %73.3 (n: 33)’ü kadın, %26.7 (n: 12)’si erkek hasta idi. Vakaların %35.6 (n:16)’sında birden fazla türde ilaç alımı 
mevcuttu. %15.6 (n:7)’sında aldığı ilaç tesbit edilemedi. Vakaların %13.3 (n: 6)’ünde sadece nonsteroidal antienflamatuar ilaç, 
%11,1 (n:5)’inde sadece antidepresan ilaç, %2.2 (n:1)’sinde sadece antipsikotik ilaç ve %2.2 (n:1)’sinde sadece antihistaminik 
ilaç alımı tesbit edildi. %20 (n:9)sinde ise diğer ilaç alım öyküsü vardı. Hastaların %82.2 (37)’sinin tanı ve tedavi işlemleri acil 
serviste yapıldıktan sonra taburcu edildi. Hastaların %6.7 (n:3)’si hastaneye yatırıldı. Geri kalan %11.1(n:5)’i ise sevk edildi. 
Sonuç: Hastanemiz acil servisine başvuran hastaların çoğunlukla evlerde sık bulunan ve kolay ulaşılabilir ilaçlar olduğu 
görüldü. İlaç alımlarının sıklıkla sekonder kazanç amaçlı ilaç alımları öne çıkmaktaydı. Bu tür suisit girişimlerinin önlenmesi için; 
ilaç muhafazası, aile bireylerine yaklaşım ve bunların gerekli psikiyatrik takiplerinin yapılması konularında dikkatli olunması 
gerekmektedir. 
  
Anahtar Kelimeler: Acil servis, intoksikasyon, suisit 
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P 171 NADİR KONJENİTAL ANOMALİ: NUTCRACKER FENOMENİ 
  
Birdal Güllüpınar, Özgür Duran, Huriye Akay, Serhat Akay, Vermi Değerli, Tayfun Öztürk, Caner Sağlam, Arif Akkaya 
 
Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İzmir 
  
Giriş: Nutcracker Fenomeni (NF), sol renal venin tuzaklanması olarak da bilinir(1). Anterior NF’de SRV arasından geçer. 
Posterior NF’de SRV aorta ile vertebra korpusu arasından geçer. Sol renal vene dıştan basıya bağlı olarak, inferior vena 
kava’ya kan akımında bozulmayla karakterizedir(2). Hastalığın kliniği; asemptomatik mikrohematüriden, ciddi pelvik konjesyona 
kadar değişkenlik gösterebilir(3). Semptomları sıklıkla ağrı, hematüri, gonadal ven sendromu, varikosel, ortostatik proteinüri ve 
ortostatik intoleransdır.  
Olgu: Otuzdört yaşında bayan hasta akut sol karın ağrısı şikayeti ile acil servisimize başvurdu. Hastanın yapılan batın 
muayenesinde suprapubik bölgede daha belirgin olmak üzere sol alt kadranlarda hassasiyet saptandı. Vital bulgularda 
TA:115/80mm Hg, Nb:74/dk, Ateş: 37,8° C ölçüldü. Fizik muayenesinde tanımlanan karın ağrısı dışında bulgusu olmayan 
hastanın labaratuar tetkikleri olağandı. Tam İdrar Tetkikinde 2-3 eritrosit dışında anormallik saptanmadı. Sonografik incelemede 
patoloji saptanmaması ve ağrıda azalma olmaması üzerine bu bölgeye yönelik pre-post kontrastlı BT incelemesi yapıldı. 
Yapılan BT incelemesinde sol renal venin aorta ile süperior mesenter arter arasından geçtiği tespit edildi. NF tanısı ve akut batın 
izlemi için üroloji servise yatışı yapıldı.  
Tartışma: Özellikle hematürili ve yan ağrısı olan hastalarda renal kolik tanısı dışında NF ayırıcı tanılar arasında düşünülmelidir. 
  
Anahtar Kelimeler: Hematüri, sol renal ven, yan ağrısı 
 
 
P 172 CONCIOUS PATIENT WITH LETHAL CARBOXYHEMOGLOBINE LEVEL 
  
Nezihat Rana Dişel, Ebru Çil Direk, Ahmet Sebe, Ayça Açıkalın Akpınar 
 
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Adana 
  
Carbonmonoxide poisoning (COP) is a serious condition which is usually underdiagnosed, especially when exposure is not well 
questioned. Delays in diagnose and treatment may be life-threatening. Here, we present a case with extremely high 
carboxyhemoglobine levels, to the best of our knowledge, the highest ever reported in a conscious patient.  
A-37-year-old woman was admitted with the complaint of dyspnea. She was conscious with normal skin colour and appearance. 
Her physical examination and vitals were normal. She had a history of smoking 20 pack-year without any chronic respiratory 
diseases. It was learned that she was working in a small unventilated room near to a working power generator for the last 6 
hours. Her arterial blood gase analyse revealed 80% COHb with a control confirmation. Her chest X-ray and ECGs were normal. 
She was started 100% oxygen by a nonrebreathable mask and hospitalized. Her blood tests were in normal limits and her 
complaints resolved in the following three hours. The patient was discharged with COHb 6% before planned when wanted to go. 
Carbonmonoxide poisoning may not be diagnosed when patients do not give proper anamnesis of exposure. Questioning 
patients with chest pain, headache, dizziness, dyspnea, nausea, vomiting, seizures and altered mental status may help more 
patients to be diagnosed as COP. Although carboxyhemoglobine level alone do not correlate with clinical status of patients, 
levels >70% are classified as severe toxicity that cause consioussness, seizures and fatalities. Victims with COHb levels higher 
than 40% (> 25% in pregnants) are candidates for hyperbaric oxygen treatment. Despite the literature and previously reported 
cases, our patient had extremely high level of COHb with relatively little discomfort and complaints. 
COP should be kept in mind in patients complaining dyspnea. This case has the highest ever reported COHb level without any 
mental, cardiac or systemic abnormality. 
  
Keywords: Carbonmonoxide, poisoning, emergency, environmental toxicology 
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P 173 INTRACARDIAC AIR 
  
Gökhan Eyüpoğlu, Eren Gökdağ, Ersin Tunca, Özlem Güneysel 
 
Dr. Lutfi Kırdar Kartal Education and Research Hospital, Istanbul 
  
Objectives: Iatrogenic air embolism in vascular system, after use of contrast enhanced computed tomography (CT) is generally 
rare and benign fact. Other common causes of iatrogenic vascular air embolism are cardiovascular surgery and lung biopsy. 
Dyspnea, chest pain, tachycardia, pulmonary edema, hypotension may exist. Main treatment is placing the patient in the left 
lateral decubitis position and administiration of 100% oxygen.The purpose of this case is to consider iatrogenic air embolism in 
patients performed contrast enhanced CT. 
Case: A thirty one years old male patient was brought to emergency department after a traffic accident. The patient had been 
stuck in the car for 15 minutes. In his physical examination there was not any remarkable findings. In his contrast enhanced 
computed tomography; there was an air emboli in the right ventricle of his heart. Patient had no symptoms of air embolism. He 
had taken to lateral decubutis position and given oxygen. Cardiovasculer surgery had been consulted. Control CT was taken at 
first and eighth hours. Air emboli was totaly reabsorbed at the eighth hour control CT. Air emboli was considered to inadvertent 
injection of contrast media. The patient had discharged after 24 hours of observation without any complication. 
Conclusions: Contrast enhanced tomography is frequently used imaging modality in the emergency departments. Intravascular 
air embolism can be seen in CT images in healthy paitents. Iatrogenic air embolism should be kept in mind, if there are no other 
causes, like lung injury, vascular injury. 
  
Keywords: Air embolism, contrast enhanced computed tomography, emergency department 
 
 
P 174 THERAPEUTIC PLASMA EXCHANGE IN POISONING: 8 YEARS' EXPERIENCE OF A UNIVERSITY HOSPITAL 
  
Nezihat Rana Dişel1, Ayça Açıkalın Akpınar1, Ahmet Sebe1, Emre Karakoç2, Selen Sürer1, Ferda Tekin Turhan3,  
Selçuk Matyar4 
 

1Çukurova University Faculty of Medicine, Department of Emergency Medicine, Adana, Turkey 
2Çukurova University Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, Intensive Care Unit, Adana, Turkey 
3Çukurova University Faculty of Medicine, Balcali Hospital, Hemapheresis, Stem Cells and Cryopreservation Unit, Adana, 
Turkey 
4Çukurova University Faculty of Medicine, Biochemistry Division of Central Laboratory, Adana, Turkey 
  
Introduction: This study examined the extracorporeal methods for the elimination of toxic substances in poisoned patients that 
are used by clinicians taking care of such patients. Here we present our experience in the use of therapeutic plasma exchange 
(TPE). To the best of our knowledge, this is the largest number of poisoning cases ever reported in a study. 
Patients and Methods: This is a retrospective study conducted at the Çukurova University Faculty of Medicine, Department of 
Emergency Medicine, with the permission of the ethical committee of the medical faculty. The study includes patients who had 
undergone TPE because of poisoning between January 2007 and May 2015. We summarize the clinical data and outcomes of 
the patients with available files. 
Results: A total of 36 cases among the 42 patients who underwent TPE in this 8-year period were included in the study. More 
than 20 identified toxic substances, most of which were pesticides, were found to be the causes of poisoning. Twenty-three 
healthy discharges and 12 deaths are discussed in the study. 
Conclusion: We believe that our study reports the largest ever number of poisoning cases treated with TPE in the literature. 
When applicable, TPE may be a promising extracorporeal elimination and treatment technique in poisoned patients when 
performed in selected cases. 
  
Keywords: Therapeutic plasma exchange, poisoning, overdose, extracorporeal 
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P 175 İNSAN ISIRIĞI: İNSAN İNSAN'I ISIRIR MI? 
  
Talip Çevik, Merve Çavuşoğlu, Fatma Bakan, Gökhan Karamişe, Oya Oruç, Kamil Tünay 
 
Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Afyonkarahisar 
  
Giriş-Amaç: İnsan ve hayvan kaynaklı ısırıklar hafif yaralanmalardan ciddi enfeksiyonlara kadar değişik komplikasyonlara 
neden olabilir. Bu tip yaralanmarın %2-3’ü insan kaynaklıdır. İnsan ısırıklarında hayvan ısırıkları ile karşılaştırıldığında 
enfeksiyon gelişim riskinin fazla olduğunu görülmektedir. El, yüz ve genital bölge özel anatomik yapıları nedeniyle ciddi 
enfeksiyonların gelişimi açısından yüksek riskli bölgelerdir. Burada insan ısırığı ile başvuran hastayı sunmayı amaçladık. 
Olgu: Yirmi yaşında erkek hasta alt çenede ısırık nedeniyle ayaktan acil servisimize başvurdu. Olayın üzeriden yarım saat 
geçmişti. Hastanın alkollü olduğu sözel beyanla doğrulandı. Vitalleri; TA:150/70 mmHg,nabız:136/dk,Solunum sayısı:18/dk olan 
hastanın bilinç açık, oryante ve koopereydi. Fizik muayenesinde yüzde alt çene sol lateral de 5X5 cmlik genişlikte 2 cm 
derinlikte doku defekti mevcuttu. Kopan parça yoktu. Hastada dudak kenarı ve yanak motor muayene normal, ancak his kusuru 
saptandı. Yara temizliği ve yıkama yapıldı. Hastaya İ.v antibiyoterapi uygulandı. Olası yabancı cisim ve şüpheli kafa travması 
nedeniyle tomografi çekilen hastada özellik saptanmadı. Plastik cerrahi konsultasyon istendi. Hastaya yatış önerildi fakat kabul 
etmemesi üzerine, antibiyotik profilaksisi başlandı ve sekonder iyileşme için ayaktan takip önerildi. 
Tartışma: Hastaların çoğu; kozmetik sekel endişesi ve yara enfeksiyonu nedeniyle sağlık kuruluşlarına başvurmaktadır. 
Hastanın tetanoz aşı durumu, halen kullandığı ilaçlar ve allerji hikayesi kaydedilmelidir. Fizik muayenede yaranın boyutu ve 
çevre dokuların durumu, nörolojik, motor ve vasküler fonksiyonlar kayıt edilmelidir. Düzensiz yaralanmaların kayıt altına 
alınabilmesi amacıyla diyagramlar veya fotoğraf çekimi faydalı olabilir. Bu tip yaralanmalarda en sık etkenler Viridans 
streptokoklar, S.pyogenes, S.aureus, Eikenella corrodens, Hepatit B, Hepatit C, HIV, primer sifiliz, Herpes simplex’tir. Proflaktik 
antibiyotik uygulamasının insan kaynaklı ısırıklarda yara enfeksiyonunun azaltılmasında etkili olduğu gösterilmiştir. Genel olarak; 
5-7 gün proflaktik verilmesi yeterlidir. 
Sonuç: Hayvan ve insan ısırıkları önemli bir halk sağlığı sorunu olmaya devam etmektedir. Bu ısırıklar ciddi enfeksiyon ve 
komplikasyonlara neden olabilmektedir. Ayrıntılı değerlendirme, yaranın zamanında usulüne uygun temizlenmesi ve riskli 
hastalara uygulanacak proflaktik yaklaşımlarla ciddi seyirli komplikasyonlar önlenebilir. 
  
Anahtar Kelimeler: Isırık, yara, enfeksiyon 
 
 
P 176 SPONTAN BİLATERAL FEMUR FRAKTÜRÜ OLGUSU 
  
Oğuz Eroğlu, Ertan Cömertpay, Barış Yılmaz, Figen Coşkun 
 
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Kırıkkale 
  
Giriş: Osteoporoz (OP); düşük kemik kütlesi ve kemik dokunun kalitesinin bozulması sonucu kemik frajilitesi ve kırıklara 
yatkınlıkta artma ile karakterize sistemik bir iskelet hastalığıdır. Sıklıkla kırılan kemikler omurga ve kalça kemikleridir. Tüm 
toplumu ilgilendirmekle birlikte yaşlılarda ve özellikle postmenopozal kadınlarda sık görülür. Etiyolojisi multifaktöryel olmakla 
birlikte son yıllarda OP tedavisinde kullanılan bisfosfanatların da kısa dönemde osteoporoz tedavisinde güvenilirliği kesinleşmiş 
olsa da uzun dönemde kemik kırığı riskini arttırdığına dair çalışmalar mevcuttur ve bu kırıklar spontan veya hafif travma sonrası 
oluşabilir (1,2).  
Olgu Sunumu: Ellidokuz yaşında bayan hasta oturduğu sandalyeden kalkamama ve ayaklarının üzerine basamama sebebiyle 
acil servise yakınları tarafından getirildi. Özgeçmişinde HT ve osteoporoz tanılarının olduğu ve düzenli olarak bisfosfanat grubu 
ilaç kullandığı öğrenildi. Hastanın ev içinde ve dışında düşme veya herhangi bir travmaya maruz kalmadığı belirtildi. Fizik 
muayenede A:36,7 C, Nabız: 96 vuru/dk, TA:172/98 mmHg, Solunum:24/dk, GKS:15 idi. Hasta her iki alt ekstremitesini kendine 
doğru çekmiş pozisyonda iken rahat yatmakta ancak hareket ile ağrısı artmakta idi.Motor muayenede,alt ekstremite hareketleri 
her yöne ağrılı, duyu muayenesi normal ve periferik nabızları elle alınıyordu. Çekilen radyografisinde bilateral femur şaftında 
deplase fraktür izlendi ve hospitalize edildi. 
Sonuç: Yaşlı ve osteoporotik hastalarda ev içi düşmeler veya rutin hareketler kemik fraktürlerine sebep olabilir. Acil servise 
başvuran ve hikayesinde travma tanımlamayan yaşlı hastalarda bisfosfanat kullanımı da mevcut ise; fizik muayene yaparken 
daha hassas davranmalı ve mutlaka radyografik görüntüleme alınmalıdır. 
Referans 
1. Ustabaşıoğlu F, Çağlar N, Akın T, Ayşar Ö, Aytekin E, Kavurgacı N. Uzun Dönem Bifosfonat Kullanım Sonrası Bilateral 
Femur Diafiz Kırığı: Olgu Sunumu.Türk Osteoporoz Dergisi 2012;18. 
2. DW Stovall. Osteoporozis diagnosis and management.2013. 
  
Anahtar Kelimeler: Bilateral femur kırığı, bisfosfanat, osteoporoz, spontan kırık, yaşlı hasta 
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P 177 ACİL SERVİSE BAŞVURAN HİPERNATREMİLİ HASTALARDA MORTALİTEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER 
  
Ercan Gündüz, Yılmaz Zengin, Mustafa İçer, Recep Dursun, Hasan Mansur Durgun, Mustafa İpek, Ahmet Gündüzalp, 
Cahfer Güloğlu 
 
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Diyarbakır 
  
Giriş: Bu çalışmada acil servise başvuran ve hipernatremi tespit edilen hastalarda semptomlar, klinik özellikler, prevalans ve 
sağ-kalım oranlarının belirlenmesi amaçlanmıştır.  
Materyal-Metod: Çalışmaya, Ocak 2013-Aralık 2014 tarihleri arasında Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine başvuran, 
serum Na>148 meq/L üzerinde olan hastalar dahil edildi. Çalışma retrospektif olarak gerçekleştirildi.  
Bulgular: Acil servise başvuran olgularda hipernatremi prevalansı % 0.21 olarak tespit edildi. Tüm hastaların yaş ortalaması 
69±22, median yaş 72 yıl idi. Ortalama hastanede kalma süresi 13.3±10.9 gün idi. Mortalite oranı % 75.7 ve mortalite gelişen 
hastalarda erkek cinsiyet hakimiyeti (% 56) tespit edildi. Mortalite ile şifa grubu istatistiksel olarak karşılaştırıldığında; hastanede 
kalma süresi, glukoz, üre, kreatin ve kalsiyum ortalamaları açısından anlamlı fark tespit edildi (p< 0.05). Hastalarımızın acil 
servise başvuru yakınmaları sıklık sırasına göre bilinç değişikliği (% 92.7), oral alım bozukluğu (% 82.4 ), ateş (% 48.6) idi. Eşlik 
eden komorbid durumlar ise sıklık sırasına göre serebrovasküler hastalık (% 36.9), Demans/Alzheimer (% 32.4), Hipertansiyon 
(% 28.9) idi.  
Sonuç: Sonuç olarak hipernatremi yaşlı, oral alımı bozuk, serebrovasküler hastalığı ve demansı olanlarda daha sık görülebilen 
ve yüksek mortaliteyle seyreden bir sıvı-elektrolit bozukluğudur. 
  
Anahtar Kelimeler: Hipernatremi, mortalite, prevalans 
 
 
P 178 ACİL SERVİSTE TİROİD KİSTİ İÇİNE KANAMA OLGUSU 
  
Talip Çevik, Fatma Bakan, Okay Demirkan, Gökhan Karamişe, Merve Çavuşoğlu, Aslı Türkmen, Oya Oruç, Kamil Tünay 
 
Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Afyonkarahisar 
  
Giriş-Amaç:Tiroid bezi, boynumuzda bulunur ve metabolizma hızını ayarlayan tiroid hormonunun salgılanmasından 
sorumludur. Tiroid bezi içinde yer kaplayan hemen her türlü doku büyümesine nodül adı verilir. Tiroid kisti tiroid bezinden 
kaynaklanan oluşumun içine sıvı dolması ile oluşan bir hastalıktır. Boyun ön kısmında karşıdan bakınca belli olan şişlik olarak 
karşımıza çıkar. Tiroid kisti içindeki sıvı kahverengi renkli, akışkan koyu kıvamda bir sıvıdır. Tiroid kisti içine kanama olabilir ve 
bu durum ani şişlik, boyun ön kısmında ağrı, boğaza batma ve takılma hissine neden olur. Burada tiroid kisti içi kanamayı 
sunmayı amaçladık. 
Olgu: Otuzsekiz yaşında erkek hasta 2 gündür olan boyunda şişlik ve halsizlik şikayeti ile acil servise başvurdu. Hastanın genel 
durum iyi, bilinç açık, oryante - koopereydi. Vitalleri; TA:100/70mm/hg Nabız:103 atım/dk, Solunum sayısı:20/dk idi. Baş-boyun 
muayenesinde boyun orta hattan başlayıp sol taraf supraklavikular bölgeye kadar uzanım gösteren tek, sert, düzgün konturlu, 
mobil, hassas, yutkunmakla hareketli, yaklaşık 5x5 cm ebatlarında kitle mevcuttu. Diğer sistem muayeneleri olağandı. 
Laboratuar testleri; hemogram, koagulasyon ve biyokimya normal değerlerdeydi. Tanı amaçlı kontrastlı boyun BT çekildi. Tiroid 
bezi sol lobu içerisinde yaklaşık 5.5x5 cm boyutlarında inferiorda mediastene doğru uzanım gösteren, vasküler yapıları laterale 
doğru iten, heterojen yapıda düzgün konturlu hipodens lezyon olarak raporlandı. Hasta tiroid kist içine kanama ön tanısıyla 
KBB’ye konsülte edilidi. Boyundaki kitleden İİAB yapıldı, patolojiye gönderildi. KBB servisine yatışı verildi. Kliniği ve şikayetleri 
takibi sırasında gerileyen hasta reçete ile taburcu edildi. 
Tartışma:Olgumuzdaki hasta bize başvurmadan hemen önce bir sağlık kuruluşuna başvurmuş ve İ.M. analjezik yapılarak 
taburcu edilmiştir. Hasta eğer başka bir sağlık kuruluşuna başvurmasaydı ilerleyen ve büyüyen kist içine kanama solunum 
yollarına ve vasküler yapılara mevcut basısı daha da artabilirdi. Daha acil ve yaşamsal bir klinik duruma yol açabilirdi. 
Boyunda şişlik ile başvuran hastalarda mutlaka iyi bir fizik muayene, labaratuar ve görüntüleme yapılmalıdır. Hastaya tanı 
koyduktan sonra tedavisi hemen başlanmalıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: Tiroid, kist, kanama, bası 
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P 179 KONTRAST MADDEYE BAĞLI NADİR BİR DURUM: KOUNİS SENDROMU 
  
Şerife Özdinç1, Burcu Çoker1, Oya Oruç1, Ebru Ünlü2, Neşe Nur User1 
 

1Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Afyonkarahisar 
2Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, Afyonkarahisar 
  
Giriş: Kounis sendromu, alerji, hipersensitivite, anaflaksi veya anaflaktoid reaksiyonlara neden olan mast hücrelerinin 
etkinleşmesi ile seyreden akut koroner sendrom durumudur. Subklinik, klinik, akut veya kronik alerjik reaksiyona eşlik eden, 
göğüs ağrısından başlayıp özellikle inferior duvarla ilişkili akut miyokart infarktüsü (MI)'ne kadar uzanan bir kliniğe sahiptir. 
Nedenleri, kullanılan ilaçlar, yiyecekler, böcek ısırması, arı sokması, polenler, koronerlere stent yerleştirilmesi olabilir. 
Sunumumuzda tüm kliniklerde sıkça kullanılan kontrast maddeye bağlı gelişen ve nadir bir durum olan bir akut koroner sendrom 
vakası yer almaktadır.  
Vaka: 70 yaşında erkek hasta, acil servisimize aniden başlayan kol ve göğüs ağrısı nedeniyle sağlık personeli tarafından 
getirildi. Birkaç dakika önce hastaya kontrastlı tomografi çekimi yapıldığı, kontrast madde (Iopamidol 300/100)’yi verir vermez 
hastanın sol kolunda ve göğsünde ağrı başladığı, çekimin durdurulup hastanın acil servise getirildiği öğrenildi. Hastada ölüm 
korkusunun da eşlik ettiği, sternum arkasında baskı şeklinde göğüs ağrısı mevcuttu. Özgeçmişinde koroner arter hastalığı 
(KAH) ve metamizol alerjisi olduğu, epilepsinin araştırılması için kontrastlı beyin tomografisi tetkiki istendiği öğrenildi. Fizik 
muayenesinde genel durum orta-kötü, şuur açık, koopere, oryante, anksiyöz, TA: 90/60 mmHg, diğer vital bulguları stabildi. 
Toraks ön duvarında yaygın eritem mevcuttu. Diğer sistem muayene bulgularında patoloji tespit edilmedi. Hastanın çekilen 
elektrokardiyografisi (EKG)’nde inferior derivasyonlarında belirgin ST segment elevasyonu tespit edildi. Kounis sendromu 
olabileceği düşünülen, güvenlik çemberine alınan, ASA 300 mg çiğnetilen ve H2 reseptör blokeri (ranitidin 50mg IV) verilen 
hasta kardiyoloji kliniğine devredildi. Transfer esnasında hastanın ağrısının azaldığı gözlemlendi. Kardiyoloji kliniğinde, 
özgeçmişinde KAH ve EKG’de akut inferior MI bulunan hastaya koroner anjiografi yapıldığı, yaygın, tıkayıcı olmayan koroner 
arter hastalığı saptandığı fakat tıkalı bir koroner arterin görüntülenmediği, tıbbi takip kararı alındığı ve takip sonrası taburcu 
edildiği öğrenildi.  
Sonuç: Acil servise herhangi bir ilaç alınımı veya alerjene maruz kalma sonrası başlayan göğüs ağrısı ile gelen hastalarda 
Kounis Sendromu düşünülmelidir. 
  
Anahtar Kelimeler: Kounis sendromu, kontrast madde, göğüs ağrısı, allerji, acil servis 
 
 
P 180 HER GÖĞÜS AĞRISI KARDİYAK KÖKENLİMİDİR? 
  
Elnare Günal1, Gülşen Çığşar1, Bilge Kaan Tur2, Şahin Kahramanca3, Handan Çiftçi4, Ali Cihat Yıldırım3, Eray Atalay2, 
Turgut Anuk5 
 

1Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Kars 
2Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dahiliye Anabilim Dalı, Kars 
3Kars Harakani Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Kars 
4Ardahan Devlet Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Ardahan 
5Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Kars 
  
Giriş: Pnömodiastinum mediastende serbest hava bulunmasıdır. Spontan ve sekonder pnömomediastinum olarak ikiye ayrılır. 
Spontan pnömomediastinum presipite edici bir faktör olmaksızın gelişen ve kendini sınırlayıcı nadir görülen bir hastalık olarak 
tanımlanır. Genç erkek hastalarda daha sık görülmektedir. Göğüs ağrısı ve boyunda subkutan amfizem en sık görülen 
semptomlarıdır. Patofizyolojik mekanizması intratorasik basınçtaki ani artışlar sonucu gelişen intraalveolar basınç yükselmesidir. 
Alveol-parenkim basınç gradyentindeki artış alveoler hava kaçağına ve akciğer interstisyumundan mediastene serbest hava 
akımına yol açar. Tanısında göğüs direkt grafisi ve bilgisayarlı tomografi (BT) kullanılır. Olgumuzda göğüs ağrısı şikayeti ile 
başvurup akciger grafisi temiz olan toraks (BT) ile spontan pnömomediastenium tanısı koyulan hastayı sunacağız 
Olgu: 21 yaşında inşaat işçisi erkek hasta göğüs ağrısı şikayeti ile acil servisimize başvurdu. hastanın anamnezinde ek 
hastalığı, kötü alışkanlığı olmadığı belirlendi. Detaylı sorgulandığında kusması, her hangi bir travma, invazif girişim öyküsü 
yoktu. Fizik muayenesinde patolojik bulgusu olmayan hastanın çekilen elektrokardiyokrafisi (EKG) normal olup, takibinde ardışık 
çekilen EKG de hiçbir değişiklik görülmedi. Kardiyak enzimler sonuçları normal olan hastaya akciğer grafisi çekildi. Akciğer 
grafisi de anormal bulgu olmaması ve hastanın ağrısının devam etmesi üzerine çekilen toraks BT de pnömomediastenium tespit 
edildi. 
Sonuç: Spontan pnömomediastinum nadir görülen bir hastalıktır ve tanıda gözden kaçabilir. Acil servise başvuran göğüs 
ağrılarının tanı sürecinde PA AC grafisi normal olsa bile klinik şüphe halinde ileri tetkik yapılması gerekmektedir 
  
Anahtar Kelimeler: Pnömomediastinum, göğüs ağrısı, genç hasta 
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P 181 SERVİKAL SPİNAL DAR KANAL OLGUSU 
  
Birdal Güllüpınar, Vermi Değerli, Serhat Akay, Özgür Duran, Huriye Akay, Caner Sağlam, Tayfun Öztürk, Arif Akkaya 
 
Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İzmir 
  
Giriş: Omurilik kanalındaki kemik yapılarının, ligamenlerin kalınlaşması veya disk dokusun bozulması gibi nedenlere bağlı 
olarak spinal kanalın ön arka çapının daralmasıdır. Doğuştan omurga kanal darlığı en sık akondroplazi gibi iskelet sistemi 
hastalıklarında görülürken, sonradan dar kanal görülenlerde, ligamen kalınlaşması, disk dejenerasyonu ve artiküler spondilolizis 
nedeniyle ortaya çıkmaktadır. En sık nörolojik bulgu ise motor güşsüzlük ve uyuşukluktur. Nadiren ise idrar kaçırma ve 
tutamama gibi şikayetler görülebilir. Biz yürürken düşme şikayeti ile gelen hastada görülen motor güçsüzlüğün nedeni olarak 
servikal dar spinal kanal hastalığını tespit ettik.  
Olgu: Bilinen HT öyküsü olan, 53 yaşındaki erkek hasta yürürken düşme nedeniyle acil servise getirildi. Anamnezde son beş 
gündür giderek artan boyun ağrısı ve kol-bacaklarda uyuşukluk yakınması mevcuttu. Hastanın anamnezinde travma, malign 
hastalık, enfeksiyon, daha önce geçirilmiş bir operasyon ve lisinipril kullanımı dışında ilaç kullanımı öyküsü saptanmadı. Genel 
durumu iyi, bilinç açık, koopere ve oryente idi. Başvuru vitalleri kan basıncı 149/87 mmHg, nabız sayısı 77 atım/dk, solunum 
sayısı 16/dk, ateş: 37,1 0C ve SpO2 değeri 97 ‘tü. Yapılan fizik muayenesinde sağ hemiparetik olup distallerde kas gücü 1/5, 
proksimalde 2+3/5, sol taraflı kas gücü ise 5/5 idi. Hastanın diğer sistem muayeneleri normaldi. Hastanın servikal BT ‘sinde 
multipl bölgede spinal kanalda darlık tespit edildi. Servikal MR’da ise ileri derecede multipl bası tespit edildi. Beyin cerrahi 
konsültasyonu sonrası acil cerrahi operasyon önerildi. Hasta ve yakınları başka bir merkeze başvurmak üzere kendi istekleriyle 
çıktı. 
Sonuç: Kanal darlığının teşhisinde öncelikle iyi bir anemnez, yeterli bir nörolojik değerlendirme ve görüntüleme yöntemleri 
oldukça önemlidir. Dar spinal kanalı olguların doğru teşhisi konulan ve yeterli spinal kanal dekompresyonu yapılanlarda 
şikayetleri tama yakın düzelmektedir. 
  
Anahtar Kelimeler: Acil servis, parezi, spinal dar kanal 
 
 
P 182 ASYMPTOMATİC ARTERİOVENOUS FİSTULA ON A LEVEL WİTH COMMON FEMORAL ARTERY AND 

FEMORAL VEİN 
  
Engin Akgül1, Ayşe Nur Değer2, Hakkı Değer3, Gündüz Yümün4 
 

1Dumlupınar University Evliya Celebi Treaning and Research Hospital, Cardiovascular Surgery Department, Kutahya 
2Dumlupınar University Evliya Celebi Treaning and Research Hospital, Pathology Department, Kutahya 
3Dumlupınar University Evliya Celebi Treaning and Research Hospital, Neurochirurgie Department, Kutahya 
4Namik Kemal University Faculty of Medicine, Cardiovascular Surgery Department, Tekirdag 
  
Objective: Arteriovenous fistulas are created for patients who have to take hemodialysis treatment. But fistulas may consist 
after trauma, major surgery, spontaneus or congenitally. We want to presentate a patient who came to emergency service for 
leg pain and determinated arteriovenous fistula.  
Case: 72 years old female patient appealed to the emergency service for foot and leg pain. After physical examination found 
that her foot were cold, tibialis posterior and dorsalis pedis arterias were non palpabl. So she consulted with cardiovascular 
surgeon for arterial embolism and peripheral arterial disease. She had interned to the hospital by Cardiovascular surgeon and 
planned peripheral anjiography for diagnosis. Anjiography showed that she had many lesions in arterial system and 
arteriovenous fistula on a level with common femoral artery and femoral vein. This status is a paradox because there was not 
any clinic manifestation about venous hypertension or any varicouse veins. We tried to close the A-V fistula by femoral arterial 
approach with coated stent graft. But although implantation of stent graft a-v fistula was still working. This fettle showed that 
there may be many fistulas between com. femoral artery and femoral vein. Closing the fistula would required a lot of stant and 
we decided not to put any other stant and follow the patient.  
Conclusion: ‘‘There are no disease, there are patients.’’ this is one of the major medical discourse. Although illness have their 
own symptoms, sometimes diseases may go on silently and we must be ready. 
  
Keywords: Arteriovenous fistula, peripheral arterial disease, coated stant graft 
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P 183 OGİLVİE SENDROMU 
  
Birdal Güllüpınar, Arif Akkaya, Caner Sağlam, Tayfun Öztürk, Vermi Değerli, Özgür Duran, Serhat Akay, Huriye Akay 
 
Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İzmir 
  
Giriş: Ogilvie sendromu, mekanik bir neden olmaksızın, kolonun belirgin dilatasyonu ile karakterize gastrointestinal sistem 
hastalığıdır. Patogenezi; tam olarak aydınlatılamamış olan bu sendromun, etiyolojisinden medikal ve cerrahi pek çok patoloji 
sorumlu tutulmaktadır. Elektrolit bozukluğu, sistemik enfeksiyonlar, ilaçlar, nadir de olsa nörolojik hastalıklar bu duruma neden 
olabilir. Enterik sinir ve kas sistemindeki dejenerasyonlara bağlı olarak da görülür. Ogilvie sendromu, kendine özgü laboratuvar 
ve fizik muayene bulguları olmadığı için ancak düşünüldüğünde tanı konulabilen bir hastalık olarak olarak karşımıza 
çıkmaktadır.  
Olgu: Bilinen Alzheimer hastalığı olan 82 yaşında bayan hasta, 3 gündür olan karın ağrısı ve ateş şikayeti ile acil servise 
başvurdu. Genel durumu orta, bilinç açık, koopere, oryente idi. Başvuru vitalleri kan basıncı 147/89 mmHg, nabız sayısı 82 
atım/dk, solunum sayısı 16/dk, SpO2 değeri 92 ve ateş: 38,70 idi. Yapılan fizik muayenesinde hastanın batın muayenesinde 
yaygın hassasiyet dışında diğer sistemik muayenesi olağandı. Ateş etyoloji açısından boğaz bakısı, PA akciğer grafisi normaldi. 
Ense sertliğ yoktu. Laboratuar incelemesinde tam kan sayımında WBC: 21.2 dışında, biyokimyasal parametreler ve tam idrar 
tetkiki normal sınırlardaydı. Ultrasonografik görüntüleme de olağandı. Çekilen ayakta direkt batın grafisinde kolonda dilatasyon 
tespit edildi. Hasta Ogilvie sendromu düşünülerek genel cerrahi kliniğine yatırıldı.  
Sonuç: Erken tanı ve tedavinin ciddi morbidite ve mortaliteyi önlediği bu sendromun; başlangıç tedavisi konservatiftir ve 
neostigmin tedavisi genellikle başarılıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: Ateş, karın ağrısı, kolon dilatasyonu, ogilvie sendromu 
 
 
P 184 İNTRAKRANİYAL DERMOİD KİST RÜPTÜRÜ 
  
Birdal Güllüpınar, Huriye Akay, Caner Sağlam, Serhat Akay, Tayfun Öztürk, Özgür Duran, Vermi Değerli, Arif Akkaya 
 
Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İzmir 
  
Giriş: Dermoid kistler ender görülen ve sıklıkla subaraknoid aralıklarda yerleşen intrakraniyal tümörlerdir. İntrakraniyal dermoid 
kistler genellikle yavaş büyüyen selim huylu ve semptomları bu kistlerin kitle etkisi ile olmaktadır. İntrakranial dermoidin rüptüre 
olması, içeriğinin ventrikül ve/veya subaraknoid mesafeye açılması kimyasal meninjite, hidrosefaliye, nöbetlere, serebral 
iskemiye ve infarkta neden olabilir. Çok ender olarak da rüptür herhangi bir semptoma neden olmayabilir. Bu makalede 
başağrısı ile gelen erişkin bir hastada BT ve MRG tetkiklerinde parankim dışında intraventriküler ve sisternal yağ damlacıklarının 
görülmesi ile tanısı konan rüptüre olan bir intra-aksiyel dermoid kist olgusu sunulmaktadır. 
Olgu: Bilinen komorbiti olmayan 32 yaşında bayan hasta, dünden beridir olan ağrı kesicilere rağmen cevap vermeyen baş 
ağrısı şikayeti ile acil servise başvurdu. Genel durumu iyi, bilinç açık, koopere, oryente idi. Başvuru vitalleri kan basıncı 127/69 
mmHg, nabız sayısı 62 atım/dk, solunum sayısı 16/dk, SpO2 değeri 99 ve ateş: 36,70 idi. Yapılan fizik muayenesinde nörolojik 
muayenede diplopi dışında diğer sistemik muayenesi olağandı. Laboratuar incelemesi ve biyokimyasal parametreler normal 
sınırlardaydı. Kranial BT’de sol frontal düzeyde, anteriorunda hiperdens kalsifikasyon izlenen, görünüm mevcuttu. Hastanın T1 
ağırlıklı MRG görüntülerinde sol frontal lob medialde rezidü hiperintens dermoid kist, sol silvian fissürde ve serebral sulkuslarda, 
subaraknoid mesafede kistin rüptürüne bağlı saçılmış damlacıklar tarzında multipl hiperintens odaklar saptandı. Hasta beyin 
cerrahi konsültasyonu sonrası intrakraniyal dermoid kist rüptürü tanısıyla yatırıldı. 
Sonuç: Baş ağrısı, acil servis başvurularında oldukça sık bir şikayettir. Baş ağrısının ayırıcı tanısında intrakraniyal dermoid kist 
rüptürüde akılda tutulmalıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: Acil servis, baş ağrısı, dermoid kist rüptürü 
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P 185 YAKIN ZAMANDA TRAVMA ÖYKÜSÜ OLAN HASTALARDA TROMBOLİTİK KULLANIMI: OLGU SUNUMU 
  
Gülden Özerk, Saylav Ejder Bora, Arife Erdoğan, Nesli Belen, Serhat Akay 
 
İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir 
  
Masif emboli submasif emboliden farklı olarak trombolitik tedavi verilmesi gereken bir durumdur. Yakın zamanda travma öyküsü 
olan hastalarda trombolitik kullanımı kanama açısından tartışmalıdır. 90 yaşında bayan hasta 19.01.2015 saat 13.12 de acile 
birgün önce başlayan aşırı halsizlikk ve nefes darlığı şikayetiyle başvurdu. Gelişinde TA= 105/66 Nbz:102 SO2:90 vücut 
sıcaklığı 36,7 idi. Öyküsünden 11.01.2015’ de takılıp aynı seviyeden sağ tarafına düştüğü,göğsünün sağ tarafını ve sağ omzunu 
çarptığı, yine acil serviste değerlendirildiği ve 6. Kotta fraktür ve sağ omuz ekleminde Yumuşak doku travması tespit edildiği 
öğrenildi. Düşme sonrası hastanın mobilitisenin azaldığı yakınlarından öğrenildi. 
EKG—Sinus taşikardisi olan kan gazında PCO2: 28,9 PO2: 47 bulunuan ve immobilite ve yeni gelişen nefes darlığı göz önünde 
bulundurularak D-Dimer ( kantitatif ) gönderildi. D-Dimer: 2537,4 ng/ml olarak gelen hastaya Toraks anjiyo Bilgisayarlı Tomografi 
(BT) çekildi. Sağda submasif emboli ile uyumlu görünümü olan hastanın izleminde hipoksisi derinleşti, hipotansiyon ve bilinç 
bulanıklığı gelişen hasta akut masif emboli olarak kabul edildi. Dopamin desteğine başlandı. Durumu yakınlarına anlatıldı ve 
aydınlatılmış onam formu alınarak trombolitik (Alteplase) başlandı. Transfüzyonun 15. Dakikasında bilinç durumunun düzeldiği 
hipoksinin düzeldiği gözlendi. İlerleyen dakikalarda dopamin ihtiyacı azaldı ve infüzyon yavaş yavaş kesildi. Major embolide 
trombolitik tedavinin majör kontrendikasyonları arasında ‘’yakın zamanda geçirilmiş travma/cerrahi girişim / kafa yaralanması 
(son 3 hasta içinde) ‘’ yer almaktadır.Mutlak kontrendikasyonların dipnotu ise MI da mutlak olduğu düşünülen trombolitik 
kontrendikasyonları yaşamı tehdit eden yüksek riskli PE olan bir hastada görece kontrendikasyona dönüşebilir şeklindedir. 
Hastamızda travma yarar/zarar hesabı göz önünde bulundurulduğunda görece kontrendikasyon kabul edilmiş ve hastanın kliniği 
hızla düzelmiştir. Bu durum majör kontrendikasyonların görece kontrendikasyona dönüştüğü bir olgu örneği olup travmanın 
çeşitliliği ile tartışmaya açık konu olarak düşünülmüştür. 
  
Anahtar Kelimeler: Trombolitik kontrendikasyonları, akut stroke, myokard enfarktüs, travma 



11. TÜRKİYE ACİL TIP KONGRESİ 
 
26 – 29 Ekim 2015, Acapulco Otel, KKTC 

 
	  

197	  

TATKON 2015 

P 186 İZOLE KONUŞMA BOZUKLUĞU: OLGU SUNUMU 
  
Bahadır Çağlar, Saylav Ejder Bora, Arife Erdoğan, Süha Serin, Huriye Akay 
 
İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir 
  
Stroke hastalarında izole konuşma bozukluğu nadir görülen ve acil servislerde hastanın diğer nörolojik muayenesi olağan 
olduğunda rahatlıkla atlanabilir bir durumdur. Bu olgumuzda 112 tarafından nefes darlığı ön tanısı ile acil servisimize getirilen bir 
hastanın tanısının nefes darlığından konversif bozukluğa ve sonunda izole broca afazisine nasıl değiştiğini ele aldık. Afazi, 
motor defisit olmadan konuşmanın bozulma durumudur. Afazi beynin belli bölgelerinin vasküler, travmatik ya da tümöral 
zedelenmelerine bağlı olarak ortaya çıkar.dil işlevlerinde dominant hemisfer sol hemisfer olmasından dolayı, afazi,çok buyuk 
oranda sol hemisfer hasarlarında ortaya çıkar. Bu nedenle, klinikte afazi genellikle bir sağ hemipleji veya hemiparezi ile birlikte 
görülür. Pek çok defa afazisiz hemipleji ile karşılaşabileceğimiz gibi, hemiplejisiz afazi ile de karşılaşrız. 67 yaşında erkek hasta 
112 tarafından nefes darlığı ön tanısı ile acil servise getiriliyor. Hastanın şikayeti sorulduğunda hasta cevap vermiyor ve 
boğazını gösteriyordu. Vital fonksiyonları açısından stabil olan hastanın kapiller oksijen saturasyonu 97% idi ve hasta rahat bir 
şekilde duz yatabiliyordu. Hastaya tekrar şikayeti sorulduğunda “bilmiyorum” dedi. Bunun uzerine yapılan fizik muaynede 
herhangi bir patoloji saptanmadı. Hasta ile ietişimde gucluk yaşanıyor çok az kelime ile iletişim kurulabiliyor sordugumuz 
soruların onda birine tek kelimelik cevaplar verebiliyor ve sinirleniyordu. Bunun uzerine hastada on planda konversif bozukluk 
dusunulup yakınlarına ulaşılmaya çalışıldı. Yakınlarından alınan anamneze göre hastanın özgeçmişinde bir ozelliği 
bulunmuyordu. Bir düğünde otururken bir anda konuşamamaya başladığını söylediler. bunun üzerine tekrar yapılan nörolojik 
muaynede herhangi bir patoloji saptanmadı. Yapılan adlandırma muaynesinde hasta gözterilen nesnlerin isimlerini çok zor 
söylüyor bir çoğunuda söylemeyemiyordu. Bunun üzerine çekilen beyin bt de herhangi bir patoloji saptanmaması uzerine akut 
enfarkt ön tanısı ile çekilen diffuzyon mr da sol hemisfer frontoparietal bölümde akut enfarkt ile uyumlu görünüm saptandı. 
Nöroloji konsultasyonu sonucu servise yatırılan hastaya antiagregan tedavi başlanmış olup 3. gününde kliniğinde tam duzelme 
sağlanıp taburcu edilmiştir. 
  
Anahtar Kelimeler: İzole konuşma bozukluğu, stroke, motor afazi 
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P 187 KARBAMAZEPİN KULLANIMINA BAĞLI DRESS SENDROMU 
  
Özgür Dikme, Behlül Baş, Ekin Dumanlı, Hakan Topaçoğlu 
 
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İstanbul 
  
DRESS sendromu; ciddi döküntü, ateş, lenf nodu büyümesi, hematolojik değişiklikler (eozinofili veya mononükleoz benzeri atipik 
lenfositler) ve iç organ tutulumu (öncelikle karaciğer; sonrasında böbrek, beyin, akciğer) ile görülen ciddi mortalitesi olan geç tip 
4 hipersensivite reaksiyonudur. 1997den bu yana regiSCAR çalışmasında 281 tane olgu bildirilmiştir. İlaç kullanımı sonrası 
yaklaşık 1/1000 ile 1/10000 oranında görülüp, organ yetmezliğine (başta karaciğer yetmezliği) bağlı olarak % 10 mortalitesi 
vardır.  
58 yaşında bilinen antiepileptik kullanım öyküsü olan hasta, 1 hafta önce antiepileptik ilacı karbamazepin ile değiştirildikten 
sonra vücutta yaygın kaşıntı, deri döküntüsü, yüzde şişlik şikayeti ile acil servise başvurdu. Hastanın vital bulguları; TA: 
126/74mmHg, nabız: 74/dk, solunum sayısı: 16/dk, ateş: 37,5 idi. Fizik muayenesinde; periorbital ödem, yaygın ekstremite ve 
vücutta döküntüler, sağ inguinal bölgede 1 cm’den küçük ele gelen reaktif lenf nodu saptandı. Tam kan sayımında eozinofil 
yüzdesi: %18, PLT: 524 10^9/L, biyokimya değerlerinde AST:64 U/L, ALT:56 U/L, GGT:223 U/L, LDH:469 U/L bulundu. Öyküsü, 
muayene bulguları ve laboratuar tetkikleri ile DRESS sendromu düşünülen hasta dermatoloji ile konsülte edildi ve dermatoloji 
servisine yatırıldı. Takiplerinde alınan cilt biyopsisi DRESS sendromuyla uyumlu görülen hasta yatışının 4. gününde tüm 
bulguları gerilemiş olarak taburcu edildi. 
Acil servise ilaç kullanımı sonrası (genelde antiepileptik kullanımı sonrası) başlayan ateş, döküntü ve lenf nodu büyümesi ile 
başvuran hastalarda; yatış gerektiren ve yüksek mortalitesi olan DRESS sendromu mutlaka ayırıcı tanıda akılda tutulmalıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: Dress sendromu, döküntü, karbamazepin, ateş, eozinofili 
 
 
P 188 REKTUS HEMATOMU: OLGU SUNUMU 
  
Saylav Ejder Bora1, Güner Yurtsever2, Emrah Yılmaz1, Birol Örsoğlu1, İsmet Parlak1 
 

1İzmir Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Tıp, İzmir 
2Siirt Devlet Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Siirt 
  
Akut karın ağrıları acil servise başvuruların % 5 ile 10’unu oluşturmaktadırlar. Bu ağrıların sadece üçte biri cerrahi nedenli bir 
patolojidir. Rektus kılıf hematomu da akut karın ağrısına neden olabilen nadir nedenlerdendir ancak akut inflamatuar karın 
ağrıları ve intraabdominal tümör ayırıcı tanıları da mutlaka akılda tutulmalıdır. 
Olgu: Bilinen KOAH ve HT olan 69 yaşında kadın hasta acil servisimize sırt ağrısı ve öksürürken karın ağrısı şikayetiyle 
başvurmuş. Hasta HT ve KOAH tedavisi almakta olup 3 gün önce Pnömoni teşhisi alan ve tedavi alan hastanın yapılan fizik 
muayenesinde bazallerde raller duyulup ronkus yoktur, batın muayenesinde murphy şüpheli pozitif, defans rebound yok, 
periumbilikal alanda hassasiyet mevcuttur. Alınan kanlarında lökositoz yok, hemoglobin 11,4, TIT negatif, Biyokimya özellik arz 
etmiyor. Yapılan yüzeyel USG’ de sağda paraumbilikal alanda rektus kası içerisinde 31*8 mm boyutta anekoik alan 
izlenmektedir. Genel Cerrahi servisine yatırılan hasta 3 gün takip edilmiş olup anlamlı hemogram değişikliği saptanmayıp 
konservatif tedaviyle taburcu olmuştur. Bizim olgumuzda da öksürük sonrası ağrı ve kitle oluşumu mevcuttu. Genel durumu iyi, 
hemodinamisi stabil seyrettiğin¬den konservatif tedavi ile takibi uygun görüldü. Rektus kılıf hematomu az bilinen, tanısının 
başlangıçta konulması ancak akla getirildiği takdirde mümkün olan, cerrahi tedavi gerektirmeyip kon¬servatif tedavi ile 
düzelebilen, ancak akut inflama¬tuar karın ve intraabdominal kitle ayırıcı tanılarında mutlaka yer alması gereken bir patolojidir. 
  
Anahtar Kelimeler: Spontan hematom, rektus kılıf hematomu, akut batın 
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P 189 PSOAS APSESİ: OLGU SUNUMU 
  
Güner Yurtsever1, Saylav Ejder Bora2, Nesli Belen2, Birol Örsoğlu2, İsmet Parlak2 
 

1Siirt Devlet Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Siirt 
2İzmir Bozyaka EAH, Acil Tıp Kliniği, İzmir 
  
Psoas apsesi, psoas ve iliyak kasları çevreleyen fasiya içerisinde süpüratif sıvı birikmesi olarak tanımlanır. Nadir rastlanılan, 
genellikle tanısı zor ve geç konulan bir durumdur. Klasik semptomlar vakaların yalnızca %30’unda bulunduğundan, hastalar 
çoğunlukla geç tanı ve dolayısıyla geç tedavi almaktadır. Tanı için genellikle batın ultrasonografisi ve bilgisayarlı tomografisi 
yeterli olmaktadır. Bununla birlikte konvansiyonel grafilerde apse olan taraftapsoas kası golgesinin kaybolması önemli bir 
ipucudur. Psoas apsesi yönetiminde antibiyotik tedavisi ve drenaj kombinasyonu önerilmektedir. Biz burada acil servislerde 
nadir görülen ve radyografi ile tanı koyduğumuz psoas apsesi olgusunu sunduk. 
Olgu: 1 haftadır artarak devam eden bulantı ve kusma şikayetiyle acil servise başvuran 74 yaşında erkek hastanın gaz-gaita 
çıkışı olağan, Hastanın özgeçmişinde KAH, HT, Renal taş öyküsü(+) ayrıca By-pass ve femoral iliak dallarda stent mevcuttur. 
Hastanın viitalleri geldiğinde stabil EKG: V 1-2-3 te T negatifliği (+), Batın: Reb (-), def(-), minimal EPKH (+), palpasyonla sol yan 
ağrısı KVAH (+). Kanlarında Hemogram: WBC: 16.6 HGB: 9.1 HCT: 27, D-dimer:857 TİT: Lökosit +/-. Her iki alt kadranda ve 
suprapubik hassasiyet ve sol kostavertebral açı hassasiyeti olan hastanın PAAC: olağan, ADBG: gaz gaita yükünden dolayı net 
değerlendirilemedi Batın USG: Yoğun gaz nedeniyle tetkik suboptimal olarak değerlendirildi. Sol Böbrek Pelvikalisiyel sistem 
grade 2 dilate izlenmiş üreter taşı ile uyumlu olabileceği düşünülmüştür. Batın orta hattı gaz süper pozisyonu nedeniyle psoas 
kasları değerlendirilememiştir. İV Kontrastlı Batın BT: Sol psoas kasında böbrek hilus düzeyinde pelvik girişedek uzanım 
gösteren 13*7*7 cm boyutlarında kalın duvarlı abse kavitesi izlenmiştir. Apse içerisinde hava-sıvı seviyesi mevcuttur. Sağ 
böbrek’te 6 ve 4mm taş dansiteleri mevcuttur. Psoas apsesi hayatı tehdit edebilen bir patolojidir. Ve erken tanı ve tedavisi 
açısından karın ağrısı ve yan ağrısı ayırıcı tanısında düşünülmelidir. 
  
Anahtar Kelimeler: Psoas absesi, tanısal zorluk, konvansiyonel grafiler. akut batın 
 
 
P 190 MİNÖR BOYUN TRAVMASI, ÖLÜMCÜL SONUÇ: PNÖMOMEDİASTİNUM 
  
Oğuzhan Demir, Tuğba Mamak, Emre Salçın, Serkan Emre Eroğlu, Haldun Akoğlu, Çiğdem Özpolat, Arzu Denizbaşı 
 
Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, İstanbul 
  
Amaç ve Giriş: Pnömomediastinum, spontan, travmatik veya iyatrojenik sebeplerle oluşabilen mediastende hava bulunması 
durumudur. Boyun ve yüz travması sonrası pnömomediastinum nadir olarak görülmektedir. Bu vakada minör boyun travması 
sonrası gelişen yaygın cilt altı amfizem ve pnömomediastinum olgusundan bahsedilecektir. 
Olgu: 9 yaşında erkek hasta, arkadaşıyla tartışma sırasında, boğazı sıkıldığını ifade ederek getirildi. Yutma güçlüğü, boyunda 
ağrı şikayeti olan hastanın, Glasgow Koma Skoru 15 ve vitalleri stabildi. Fizik muayenede boyun her iki yanında cilt-altı 
krepitasyon alınırken trakea orta hatta, kalp ve akciğer sesleri ise doğaldı. Hastanın çekilen postero-anterior ve lateral akciğer 
grafilerinde boyunda cilt altı amfizem ve pnömomediastinum görüldü, pnömotoraks saptanmadı. Nedene yönelik araştırma için 
yapılan boyun ve toraks bilgisayarlı tomografi görüntülemelerinde yaygın pnömomediastinum ve cilt altı amfizemi tespit edildi. 
Çocuk cerrahisi servisine yatırılan, 2 gün sonra cilt altı amfizemi gerileme gösteren, infeksiyon bulguları görülmeyen hasta, 1 
hafta sonra poliklinik kontrolüne çağrılmak üzere taburcu edildi. 
Tartışma: Alveoler ve intrabronşial basınç artışına sekonder ya da travma sonrası pnömotoraks – pnömomediastinum ve cilt altı 
amfizem beklenebilecek durumlardır. Vakamızda olduğu gibi, öyküde minör travma olduğunu ifade edilen durumlarda da 
gelişebilen cilt altı amfizemlerin kaynağının açığa çıkarılması önemlidir. Literatüre göre, pnömomediastinum görülme sıklığı 
1/32000 ile 1/7000 arasında değişmektedir. Posteroanterior ve lateral akciğer grafisi pnömomediastinum için yeterli olabilse de 
sebebi belirlemek üzere tomografi, bronkoskopi ve özefagoskopi de düşünülmelidir. Solunum yollarında veya özofagusta bir 
rüptür, büyük bir hava kaçağı durumu yoksa bizim vakamızda da olduğu gibi tedavi konservatiftir. 
Sonuç: Künt boyun travmalarında trakeal ve özofagial yaralanma ya da kot fraktürü olmaksızın da pnömomediastinum olabilir. 
Özellikle de özefagus rüptürüne sekonder gelişen pnömomediastinum vakalarında ölümcül komplikasyonlar görülebileceği için 
acil tıp hekimi, boyunda saptanan cilt altı amfizem vakalarında mediastinal bölge yaralanmalarını ayırıcı tanıda akılda tutmalıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: Pnömomediastinum, künt boyun travması, cilt altı amfizem 
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P 191 GÖRME KAYBININ GÖZ ARDI EDİLEN NEDENİ: BİLATERAL OKSİPİTAL İNFARKT 
  
Emin Uysal, Pırıl Koçak, Ramazan Ünal, Zuhal Yaldır, Ahmet Kutur 
 
Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İstanbul 
  
Giriş: İnme vasküler neden dışında görünürde bir sebep olmaksızın, aniden yerleşip fokal veya global serebral disfonksiyona 
yol açan, 24 saat ya da daha uzun süren veya ölümle sonuçlanan klinik bir durum olarak tanımlamıştır. İnme ciddi mortalite ve 
morbiditeye yol açan hastalıklardan biridir, ölüm sebepleri içerisinde üçüncü ve sakatlık yönünden de birinci sırada yer 
almaktadır. Serebrovasküler hastalıkların % 80-85’ini oluşturan iskemik inme nörolojik hastalıklar içerisinde en sık görülen ve en 
çok ölüme neden olan gruptur. Görme alanı defektleri oksipital lob infarktlarının en önemli nörolojik sekelidir. İskemik inmede en 
sık etkilenen damar median serebral arter iken, özellikle bilateral posterior serebral arterin (PCA) etkilenmesi oldukça nadirdir. 
Bu sunumda ani görme kaybıyla gelen bilateral PCA infark olgusundan bahsedeceğiz. 
Olgu: Acil servise yakınları tarafından sabah kalktığında görememe şikayeti ile getirilen 73 yaşında bayan hastanın 
özgeçmişinde koroner arter hastalığı ve hipertansiyon dışında başka özelliği yoktu. Hasta oryante ve koopereydi. TA:140/85 
mm/Hg, nabız:78/dk ve düzenli, solunum:16/dk’idi. Nörolojik muayenesinde pupiller iki taraflı izokorik, ışık refleksi iki taraflı 
pozitif, kraniyal sinir muayenesi normaldi. Hastanın göz hareketleri normaldi. Motor ve duyusal defisiti, fasiyal asimetrisi 
saptanmayan hastanın bilateral tam görme kaybı mevcuttu. Görme kaybından dolayı serebellar testlerde beceriksizlik ve ataksik 
yürüyüş mevcuttu. Bilgisayarlı beyin tomografide özellik yoktu. Difüzyon manyetik rezonans görüntülemesinde oksipital lobta 
bilateral multiple akut infarkt alanları mevcuttu (Resim -1, 2). Hastanın iskemik inme tanısıyla tedavisi düzenlenerek 
hastanemizde nöroloji kliniği olmadığından dış merkeze sevki sağlandı. 
Sonuç: Bilateral oksipital infarkt nadirdir ve atipik semptomlarından dolayı tanısı zor olduğundan tek bulgusu izole görme kaybı 
olan ve anamnezinde tromboembolizm için risk faktörü olan hastalar daha dikkatli değerlendirilmeli ve detaylı görme ve nörolojik 
muayenesi yapılmalıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: Acil servis, ani görme kaybı, bilateral oksipital infarkt 
 
 
P 192 KARIN AĞRISININ NADİR GÖRÜLEN NEDENİ: PORTAL VEN TROMBOZU 
  
Birdal Güllüpınar, Caner Sağlam, Huriye Akay, Arif Akkaya, Tayfun Öztürk, Vermi Değerli, Özgür Duran, Serhat Akay, 
Süha Serin, Bahadır Çağlar 
 
Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İzmir 
  
Giriş: Portal ven trombozu (PVT) karın ağrısının nadir nedenlerinden biridir. Siroz, pankreatit, apandisit, omfolit, akut 
dehidratasyon, umblikal ven kateterizasyonu, maligniteler ve hepatite sekonder görülebilir. Erken tanı gastrointestinal kanama 
ve enfarkt gibi hayatı tehdit eden komplikasyonları nedeniyle önemlidir. Ultrasonografinin tanıda önemli bir rolü vardır. Sağ üst 
kadran ağrısı ile gelen ve ultrasonografi ile PVT saptadığımız bir olguyu sunuyoruz. 
Olgu: Bilinen HT öyküsü olan, 55 yaşındaki erkek hasta son üç gündür giderek artan karın ağrısı ve şişlik yakınmasıyla acil 
servise başvurdu. Genel durumu iyi, bilinç açık, koopere ve oryente idi. Başvuru vitalleri kan basıncı 139/87 mmHg, nabız sayısı 
79 atım/dk, solunum sayısı 16/dk, ateş: 37,1 0C ve SpO2 değeri 95 ‘tü. Yapılan fizik muayenesinde epigastrik ve sağ üst 
kadranda hassasiyet mevcut olup defans veya rebaund yoktu. Hastanın diğer sistem muayeneleri normaldi. Laboratuar 
tetkiklerinde karaciğer fonksiyon testlerinde yükselme saptanması üzerine yapılan batın ultrasonografi incelemesinde; safra ve 
pankreas patolojisi olmayıp karaciğer konturlarında lobülasyon, parankim yapısında kabalaşma ve portal ven trasesinde 
hipoekoik heterojen görünüm tespit edildi. Renkli Doppler Ultrasonografi (RDUS) yapıldı. RDUS incelemede; ana portal ven ile 
sağ ve sol portal dallarda hipoekoik trombüs materyali izlendi. Trombüs materyalleri nedeniyle portal vende total obstrüksiyon 
izlenmekteydi. Genel cerrahi kliniğine yatırıldı. 
Sonuç: PVT, karın ağrısı şikâyeti olan her hastada düşünülmesi gereken, tedavisi mümkün; ancak tedavi edilmediği sürece 
mortalite oranı yüksek, nadir bir patolojik durumdur. Erken dönemde en uygun tedavi, antikoagulan tedavidir. 
  
Anahtar Kelimeler: Acil servis, karın ağrıs, portal ven trombozu 
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P 193 PENİL STRANGÜLASYON 
  
Türker Karaboğa, Serkan Doğan, Musa Doğru, Rabia Tapkan, Tarık Ocak 
 
Kanuni Eğitim Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İstanbul 
  
Giriş: Penil halka (yüzük) erektil disfonksiyonda medikal olarak ya da cinsel doyumu artırmak, ereksiyonun süresi ve kalitesini 
artırmak amacıyla erotik malzeme satılan marketlerden bireysel olarak alınıp kullanılabilmektedir. Lisanslı ürünler güvenli 
olabilmektedir, ancak penil halka amacıyla nadir de olsa metal ve metal olmayan farklı objelerin de kullanıldığı bilinmektedir. 
Sunumumuzda, kendi yaptığı penil halka neticesinde penil inkarserasyon görülen bir olguyu sunmayı istedik. 
Olgu: Acil kliniğimize başvuran 44 yaş erkek hastanın penil ağrı ve şişlik şikayeti mevcuttu. İnspeksiyonda kaput penis ve 
dorsum penis aşırı ödemli, siyanoze ve palpasyonda hassastı. Dorsum penisin pet (Polietilen tereftalat ) şişe ağız kısmı ile 
halkasal olarak boğulduğu görüldü. Hastanın öyküsü derinleştirildiğinde mastürbasyon amacıyla pet kolonya şişesini 
kullandığını ancak bir süre sonra penisinin pet şişeye sıkıştığı öğrenildi. Şişenin taban ve gövdesini kesip uzaklaştırabildiğini 
ancak şişenin boyun kısmını kesemediğini ve yaklaşık üç saat kendi imkanlarıyla çıkarmaya çalıştığını başaramayınca acil 
servise gelmeye karar verdiğini ifade etti. Hasta penil strangülasyon nedeniyle travma müşahadeye alındı. Dorsum penisteki 
halkasal pet şişe boynu metal kesici ile kesildi. Yabancı cisim uzaklaştırıldıktan sonra üretradan ürinasyon ve ejakülat mayi 
geldi. Kaput penis dahil dorsum penise kadar tüm penil ödem, siyanoz hızlı bir şekilde düzeldi ve Hhstanın şikayetleri geriledi. 
Hasta üç saat gözlendi ve şikayeti olmaması üzerine önerilerle taburcu edildi. 
Sonuç: Sıklığı az olmakla beraber cinsel haz artırmak amacıyla kullanılan penil halkaya (yüzük) bağlı strangülasyon, acil 
müdahale edilmezse hızlı şekilde inkarserasyona ilerler. Penil strangülasyonun tedavisi yabancı cismi uzaklaştırmakla başlar. 
Halkalar çok çeşitli maddelerden yapıldığı için acil servis bu tarz vakalar için hazırlıklı olmalıdır. Vakalar için ileri psikolojik ve 
psikoseksüel değerlendirme uygun olacaktır. 
  
Anahtar Kelimeler: Erektil disfonksiyon, penil strangülasyon, penil halka 
 
 
P 194 MAZOT ASPİRASYONUNA BAĞLI PNÖMONİTİS 
  
Hakan Dolgun1, Engin Özakın1, Nurdan Acar1, Filiz Baloğlu Kaya1, Mustafa Emin Çanakçı1, İbrahim Ragıp Özkan2 
 

1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Eskişehir 
2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, Eskişehir 
  
Giriş: Petrol; parafin, olefin, aromatikler ve asetilen serisinden oluşan bir hidrokarbon bileşimidir. Petrol ürünlerindeki yüksek 
viskoziteli hidrokarbonların aspirasyonuna bağlı olarak hidrokarbon pnömonisi, kimyasal pnömoni ve pnömonitis geliştiği 
bilinmektedir. Mazot aspirasyonuna bağlı gelişen pnömoni ve pnömonitis, petrol ürünlerinin aspirasyonu sonucu gelişen nadir bir 
klinik sorundur. Bu bildiride, 3 gün önce kaza sonucu mazot aspire eden ve plöretik göğüs ağrısı ile acil servise başvuran 
kimyasal pnömonitis tanısı koyulan bir hasta sunulmuştur. 
Olgu: 19 yaşında erkek hasta acil servise öksürük, nefes darlığı ve sağ hemitoraksta batıcı vasıfta ağrı nedenli başvurdu. 
Öyküde, 3 gün önce hortum ile mazot aktarımı yaparken bir miktar mazotu yuttuğu, bir kısmını da aspire ettiği, sonrasında 
öksürük ile birlikte ara ara kan geldiğini ifade etti. Özgeçmişinde özellik yoktu. Fizik muayenesinde genel durumu iyi, koopere ve 
bilinci açık (GKS: 15), vital bulguları normal ve ofarengeal hiperemi saptandı. Diğer sistem muayeneleri normal olarak 
değerlendirildi. Laboratuvar tetkiklerinde, tam kan sayımındaki 12,6 x 10^9/ul beyaz küre sayımı dışında patoloji tespit edilmedi. 
Çekilen PA AC grafisinde sağ akciğer alt zonda şüpheli konsolide alan saptandı (Resim 1). Bunun üzerine çekilen kontrastlı 
toraks tomografisinde konsolide alan ve çevresinde buzlu cam yoğunlukları izlendi (Resim 2). Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve 
Göğüs Hastalıkları ile konsülte edildi. KBB bölümünce yapılan video laringoskopide: orofarengeal ve laringeal seviyelerde 
hiperemi saptandı. Hasta göğüs hastalıkları servisine kimyasal pnomonitis tanısıyla devredildi.  
Sonuç: Mazot aspirasyonuna bağlı, klinik olarak hızlı ilerleyen, radyolojik olarak konsolidasyonun izlendiği kimyasal pnömonitis 
tablosu görülebilmektedir. Acil tıp hekiminin, petrol ürünleri aspirasyonu ile başvuran hastalarda pnömonitis tanısını akılda 
tutması gerekir. 
  
Anahtar Kelimeler: Acil servis, göğüs ağrısı, pnömonitis 
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P 195 ACİL ABDOMİNAL CERRAHİDE ORTALAMA TROMBOSİT HACMİ: LİTERATÜR TARAMASI 
  
Egemen Küçük1, Ümit Fikret Onur2 
 

1Sakarya Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Sakarya 
2Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Sakarya 
  
Amaç: Bu çalışmada, acil abdominal cerrahi gerektiren hastalıklarda ortalama trombosit hacminin incelendiği çalışmaları 
değerlendirerek, bu parametrenin tanısal ve prognostik değerini araştırmayı amaçladık. 
Gereç-Yöntem: Ocak 2010 – Aralık 2014 tarihleri arasında yayınlanmış makaleleri saptamak amacıyla “mean platelet volume” 
anahtar kelimeleri kullanılarak, “http: //www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/” internet sitesinden tarama yapıldı. Elde edilen 646 orijinal 
makale yayınlandığı yıla, ülkeye, konusuna, türüne, bilim dalına göre değerlendirildi. Acil abdominal cerrahi hastalıklar ile ilgili 
12 makale belirlendi, bunlarda ayrıca konuları, nitelikleri (tanısal, prognostik) ve istatistiksel anlamlarına göre değerlendirildi. 
Bulgular: Ortalama trombosit hacmi ile ilgili son iki yılda yayınlanan makale sayısı 431 (%66.71), son beş yılda Türkiye den 
yayınlanan makale sayısı 354 (%54.79), Dünya genelinde Kardiyoloji kliniklerinden yayınlanan makale sayısı 199 (%30.8) olup, 
bu değerler anlamlı şekilde yüksek olarak belirlendi. Acil Tıp kliniklerinden sadece 11 (%1.70) makale yayınladığı belirlendi. Acil 
abdominal cerrahi hastalıklar ile ilgili çalışmalar tamamı Türkiye’den yapılmış retrospektif karakterde yayınlardı. Bu çalışmaların 
tümünde kontrol guruplarının benzer yaş aralığında sağlıklı bireylerden oluşturulduğu belirlendi. 
Sonuç: Acil abdominal cerrahi hastalıklarda, ortalama trombosit hacminin inflamasyona karşı farklı yanıtlar geliştirdiği 
gösterilmiş ve çalışılan diğer inflamatuar belirteçlere üstünlüğü saptanamamıştır. Yapılan çalışmaların tümünde taraf tutma söz 
konusu olabilir. Ortalama trombosit hacminin akut abdominal cerrahi hastalıklarda, tanısal veya prognostik değerini 
belirleyebilmek için prospektif çalışmalara ihtiyaç vardır. 
  
Anahtar Kelimeler: Acil abdominal cerrahi, ortalama trombosit hacmi, makale 
 
 
P 196 ACİL SERVİS TRİYAJ ALANINDA MUAYENE İÇİN BEKLETİLEN TRİYAJ 3 GRUBU HASTALARIN ANALİZİ 
  
Filiz Baloğlu Kaya, Mustafa Emin Çanakçı, Nurdan Acar, Engin Özakın, Arif Alper Çevik 
 
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Eskişehir 
  
Amaç: Bu çalışma ile acil servis triyaj masasına başvuran ve muayene için beklemek durumunda kalan triyaj 3 grubu hastaların 
değerlendirilmesi amaçlandı.  
Bulgular: Çalışma 14.01.2013-01.07.2013 arası ileriye dönük olarak Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi AS’sinde 
yapıldı. Bu süreçte AS’ye başvuran tüm hasta sayısı 21872 (triyaj 3: 12677 hasta) idi. Triyajda bekletilen 3040 hastanın yaş 
ortalaması 35,96±15,98 (aralık: 18-98) ve %53,7’si kadındı. En sık başvuru nedeni %14,5 ile üst solunum yolu enfeksiyonu 
(ÜSYE) semptomları ve %12 ile kas iskelet sistemi (KİS) ağrılarıydı. Hastaların %70,2’si 16:01-23:59 saat aralığında geldi. 
Bekleme süresi ortalama 38,2±29,74 dk (aralık: 5-240) idi. Bekleyen hastaların 2640’ı muayeneye alındı. Yaş ortalamaları 
36,45±16,39 (aralık: 18-98) ve %53,7’si kadındı. En sık başvuru nedeni %13,8 ile ÜSYE semptomları ve %11,9 ile KİS 
ağrılarıydı. Başvuru saat dilimi %69,1 ile en sık 16:01-23:59 arasında idi. Triyaj bekleme süresi otalama 37,11±28,09 dk (aralık: 
5-240) idi. Hastaların %98,8’i AS’den taburcu, %0,7’si hastaneye yatış, %0,5’i tedavi reddi şeklinde sonuçlandı. 
400 hasta muayeneye alınamadan triyajdan ayrıldı. Yaş ortalamaları 32,74±12,40 (aralık: 18-76) ve %53,8’i kadındı. En sık 
başvuru nedeni %19,5 ile ÜSYE semptomları ve %12,8 ile KİS ağrılarıydı. %76,3’ü AS’ye 16:01-23:59 saat aralığında geldi. 
Triyaj bekleme süresi otalama 45,74±38,42 dk (5-200 aralığında) idi. 24 saat sonra hastalara telefon ile ulaşıldı ve %74,8’inin 
tekrar AS’ye başvurmadığı öğrenildi. En sık triyajdan ayrılma nedeni % 71,1 ile çok beklediğini düşünme idi. Diğer nedenler 
sırasıyla; hastalığının bekleyeceğini düşünme, gelişine göre iyi olma, bekleyemeyecek kadar hasta olma, triyajı yavaş bulma ve 
hastane çalışanlarını beğenmeme idi. Bu hastaların 24 saatlik sonuçları; %79,3 tedavi gereksinimi yok, %20 dış merkezden 
ayaktan tedavi, 1 hasta yatırılarak tedavi şeklinde idi. 
Sonuç: Triyajda bekleme süresi ve muayene olmadan ayrılan hasta özellikleri AS kalabalığına işaret eden önemli unsurlardır. 
AS mimari, ekip ve ekipman planlamasında bu grup hastalar dikkate alınmalıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: Acil, triyaj, bekleme 
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P 197 MACKLİN ETKİSİ 
  
Funda Karbek Akarca, Elif Dilek Çakal, Bilgen İlküplü, Enver Özçete 
 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, İzmir 
  
Giriş: Pnömomediastinum veya mediastinal amfizem, mediastende serbest hava veya gaz bulunmasıdır. Spontan 
pnömomediastinum (SPM) veya Hamman sendromu, başta travma ve enfeksiyon olmak üzere, primer sebep olmadan 
mediastende serbest hava veya gaz bulunmasıdır. Acil servis başvurularında 1/8005-42000 karşılaşılan bu nadir durumu bir 
olgumuz üzerinden tartışmak istiyoruz. 
Olgu: Yirmi yedi yaşında erkek, madde kullanımına ikincil pnömotoraks ve panik atak öyküsü olan hasta, ani başlayan nefes 
darlığıyla başvurduğu dış merkezden, yaklaşık 7 saatlik öyküyle sevk edildi. Travma veya aktif madde kullanımı tanımlamayan 
hasta, öykü derinleştirildiğinde 2 gün önce üst üste bir kaç kez hapşırdığını fakat ses çıkmasını engellemek için nefesini 
tuttuğunu ifade etti. Gelişinde taşikardik, normotansif, sınırda takipneik fakat oda havasında oksijen saturasyonu normal 
hastanın genel durum iyi fakat hasta anksiyöz görünümde, solunum sesleri normal, sağda daha belirgin olmak üzere bilateral 
sternokleidomastoid kas çevresinde krepitasyon mevcut. Sinüs taşikardisi ve respiratuar alkaloz mevcut. Posteroanterior akciğer 
grafisi ve toraks bilgisayarlı tomografisi (BT) pnömomediastinum ve pnömoperikardiumla uyumlu. Göğüs cerrahisi yatışı yapılan 
hasta 3 günlük sorunsuz gözlem sonrası taburcu edildi. 
Tartışma ve Sonuç: Pnömomediastinum 3 mekanizma ile oluşabilir: 1) Kutanöz veya mukozal bir bariyerin bozulması 
(Trakeobronşial veya özefageal rüptür) 2) Mediastende veya komşu toraksta organizmalarca üretilen gaz 3) Alveol rüptürü. 
Alveolar rüptür SPM olarak bilinir. En geçerli açıklama alveollerin yüksek basınç altında rüptüre olması ve serbest havanın 
bronkovasküler kılıf boyunca mediastene ilerlemesidir. Buna Macklin etkisi denir. Macklin etkisi BT'de bronkovasküler kılıfların 
çevresinde lineer hava koleksiyonları olarak görüntülenir. Genç erkeklerde daha sık görülen bu nadir duruma; 
pnömoperikardium, pnömorakis, cilt altı amfizem ve pnömotoraks eşlik edebilir. En sık etyolojisi doğum, kusma, öksürük, ıkınma 
gibi valsalva manevralarıdır.  Uygun yaş grubunda; göğüs ağrısı, boyun ağrısı, nefes darlığı gibi şikayetlerle başvurularda bu 
tanı akılda tutulmalı, hastaların çoğu hastalıkla eşleştiremeyeceğinden etyolojideki mekanizmalar özellikle sorgulanmalıdır. 
İkincil mekanizmalar dışlanmalıdır. SPM’un prognozu iyidir, stabil hastalar kısa gözlem sürelerinden sonra ayaktan yakın takip 
planlanarak taburcu edilebilir. 
  
Anahtar Kelimeler: Macklin etkisi, spontan pnömomediastinum, Hamman sendromu 
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P 198 ERİŞKİN HASTANIN HEMANJİOMUNDA ORTAYA ÇIKAN SAÇ İPLİK TURNİKE SENDROMU 
  
Osman Mahir Okur1, Abuzer Coşkun1, Afşin Emre Kayıpmaz2, Sedat Özbay1, Cemil Kavalcı2 
 

1Sivas Numune Hastanesi, Acil Servis, Sivas 
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Ankara 
  
Saç iplik turnike sendromu, daha çok parmaklarda olmak üzere penis, klitoris ve vücudun çıkıntılı bölgelerinde saç telinin 
sarılmasına bağlı olarak dolaşımın bozulması ve strangülasyona yol açmasıdır. Bu yazıda 68 yaşında bir kadın hastanın 
sırtında 8 yıldır yer alan hemanjiomda saptanan saç iplik turnike sendromunu sunmayı amaçladık. Acil servise 3 gündür devam 
eden sırt bölgesindeki kitlesinde olan ağrı şikayeti ile başvuran bu hastanın özgeçmişinde diabetes mellitus ve hipertansiyonu 
mevcuttu. Fizik muayenesinde sağ skapula üzerinde yaklaşık 3x3 cm büyüklüğünde hemanjiyom vardı. Dikkatle bakıldığında 
dokunun ödemli ve strangüle olduğu görülmekteydi. Dokunun dibine sarılı saç telleri vardı. Diğer sistem muayeneleri normal 
olarak değerlendirildi. Saç telleri çıkartıldı ve strangüle olan hemanjiyom eksize edildi. Herhangi bir komplikasyon gelişmeyen 
hasta taburcu edildi. Saç iplik turnike sendromu nadir görülür ancak tutulan dokunun kaybı ile sonuçlanabildiğinden akılda 
tutulmalıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: Hemanjiom, saç-iplik, strangülasyon 
 
 
P 199 AKUT APANDİSİTE EŞLİK EDEN KALSİFİYE KİST HİDATİK 
  
Afşin Emre Kayıpmaz, Cemil Kavalcı 
 
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Ankara 
  
Hidatik kist, Echinococcus granulosus isimli parazitten kaynaklanan, genellikle karaciğer ve akciğer bölgesinde görülen bir 
infeksiyondur. Rüptüre olması durumunda anafilaktik şok sonucu ölüme sebep olabilmektedir. Bu bildiride akut apandisite eşlik 
eden kalsifiye kist hidatik olgusunun sunulması amaçlandı. 40 yaşında kadın hasta acil servise 2 gündür olan karın ağrısı 
nedeniyle başvurdu. Ağrının ara ara şiddetlenip azalan tarzda olduğunu ve sağ koluna yayılım gösterdiğini ifade etti. Bulantısı 
da olan hastanın kusma, ishal, öksürük, balgam, idrar yaparken yanma gibi yakınmaları yoktu. Özgeçmişinde en son 8 yıl önce 
kontrol edilmiş kist hidatik öyküsü ve vitamin B12 eksikliği mevcuttu. Fizik muayenesinde sağ üstte daha belirgin olmak üzere 
sağ üst ve alt kadranlarda hassasiyet ile rebound dikkati çekti. Laboratuvar testlerinde C-reaktif protein (CRP) yüksekliği (21.92 
mg/L, referans aralığı: 0-5 mg/L), anemi (Hemoglobin: 10.7 g/dL, referans aralığı: 12-16 g/dL) ve pyüri (Tam idrar tetkikinde her 
sahada 17 lökosit, referans değer: 0-5 lökosit/saha) mevcuttu. Lökositozu (7.27 bin/µL, referans aralığı 4.5-11 bin/µL) ve 
eozinofilisi (0.228 bin/µL, referans aralığı 0-1 bin/µL) yoktu. Akut apandisit, akut kolesistit ve kist hidatik rüptürü ön tanılarıyla 
yapılan abdominal ultrasonografide karaciğer sol lobunun medial segmentinde yerleşimli 7x5 cm boyutunda periferal kalsifiye 
yapıda yoğun kistik içerikli Tip 5 kist hidatik ile uyumlu kitle lezyonu gözlendi. Bunun yanı sıra sağ alt kadranda apendiks 10 mm 
çapında inflame karakterde izlendi. Ayrıca bu düzeyde periçekal 1.5 cm çapında büyümüş lenf nodu izlendi. Genel cerrahi 
konsültasyonu neticesi akut apandisit tanısıyla laparoskopik appendektomi yapılan hasta ertesi gün şifa ile taburcu edildi. 
Karaciğerdeki kalsifiye kist hidatiğe yönelik olarak takip önerildi.  
Sonuç olarak karın ağrısıyla acil servise gelen hastalarda aynı anda birden fazla patolojinin bir arada bulunabileceği 
unutulmamalıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: Acil, apandisit, kalsifiye kist hidatik 
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P 200 TORASİK EKTOPİK BÖBREK 
  
Murat Çelik1, Umut Gülaçtı1, Hacı Polat2, Uğur Lök1, İrfan Aydın1, Tayfun Börta1, Nurettin Aktaş1 
 

1Adıyaman Üniveristesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Adıyaman 
2Adıyaman Üniveristesi Tıp Fakültesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, Adıyaman 
  
Giriş: Matür böbreğin renal fossa dışında başka yerde bulunmasına renal ektopi denilir. İnsidansı yaklaşık 1\2000- 1\3000’dür. 
Renal ektopiler; pelvik, iliak, abdominal, torasik ve karşı böbrek tarafında olabilir.Bunlar içinde en az görülen %5 civarında 
torasik ektopik böbrektir. Şimdiye kadar literatürde yaklaşık 200 intratorasik böbrek olgusu sunulmuş olup anomali genellikle 
radyolojik incelemeler sırasında tesadüfen bulunur. Çoğu hastada genitoüriner semptomlar olmaz ve sadece nadiren solunum 
semptomlara neden olur. Burada, acil servise solunum sıkıntısı ile gelen bir hastada şikayetlerin ana sebebi olarak tespit edilen 
torasik ektopik böbrek olgusu sunulmuştur. 
Olgu: Acil servise nefes darlığı şikayeti ile getirilen 38 yaşındaki bayan hastanın özgeçmişinde tansiyon hastalığı dışında bilinen 
bir hastalığı yoktu. Fizik muayenede TA:160\90, Ateş:36,4 C, saturasyon: 99 idi. Solunum sistemi muayenesinde dinlemekle ral 
veya ronkus olmayıp sağ akciğer alt zonda solunum seslerinde azalma mevcuttu. Laboratuar tetkiklerine beyaz küresi:11.89 uL, 
Üre:14 mg/dl, Kreatinin 0.6 mg/dl, AST:16 u/L,ALT:14 u/L,Sodyum:139 mmol/l,Potasyum 3,9 mmol/l idi ve yapılan tam idrar 
tetkiki normal değerlerdeydi. Çekilen posterior anterior akciğer grafisinde sağ diafragma elevasyonu mevcuttu. Çekilen toraks ve 
tüm batın bilgisayarlı tomografisinde; sağ böbrek yüksek yerleşimli, karaciğerin süperiorunda izlenmekteydi ve diafragmayı 
evantre etmekteydi. Her iki böbrek toplayıcı sistem, her iki üreter ve böbrek boyutları normal idi. Sağ böbrek rotasyone 
görünümdeydi (Resim 1). Üroloji konsultasyonu istenen hasta, solunum sıkıntısı nedeni ile hastaneye yatırıldı.  
Sonuç: Torasik ektopik böbrek, çok nadir görülen bir durum olup literatürde ne tür semptomlara neden olacağı ile ilgili net bir 
bilgi yoktur. Sıklıkla asemptomatiktir ve tesadüfen radyolojik tetkikler esnasında saptanır. Fakat nadirende olsa ciddi solunumsal 
semptomlara yol açabilir. 
  
Anahtar Kelimeler: Torasik böbrek, ektopi, solunum sıkıntısı, acil servis 
 
 
P 201 TEMİZ ARALIKLI KATETERİZASYON (TAK) KULLANIMINA BAĞLI PUDENTAL ARTER YARALANMASI:  

OLGU SUNUMU 
  
Hüseyin Avni Demir, Habibe Selmin Saka, Ayfer Keleş 
 
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Ankara 
  
Giriş: Temiz aralıklı kateterizasyon (TAK) çeşitli ne¬denlerle mesane disfonksiyonu gelişen hastalarda kullanılan bir tedavi 
şeklidir. TAK üretra darlığı, üretral yanlış yol oluşması (false lümen), üretral doku kaybı, üretra yaralanması, mesane 
perforasyonu, mesane taşı ile ilişkilidir. Üretral kanama ilk TAK başlangıcında, çoğunlukla erkeklerde görülür. TAK kullanımı 
sonrası üretra yaralanması olan hastalar bilinmesine rağmen internal pudental arter yaralanması litaratürde hiç bildirilmemiştir. 
Bu olgu sunumunda TAK kullanımı sonrası pudental arter yaralanması olan bir hastayı sunmayı amaçlıyoruz. 
Olgu: 54 yaşında erkek hasta karın ağrısı ve hematüri şikayetiyle acil servise başvurdu. Özgeçmişinde 2 kez BPH nedeniyle 
operasyon öyküsü mevcut. Üretra darlığı nedeniyle 3-4 yıldır TAK kullanarak idrar yapabiliyormuş. Acil servisteki vital bulguları; 
ateş: 36,6 °C, TA: 70/40mmHg, nabız: 120 atım/dk idi. Masif hematürisi görülen hastanın fizik muayenesinde abdominal yaygın 
hassasiyeti, defansı ve rebaundu vardı. Laboratuvar çalışmalarında hemoglobin: 13,3g/dl, hematokrit: 40,2 %, platelet: 96.900 
Eq/ml, beyaz küre: 5630 Eq/ml, PT: 25,2sn, APTT: 73 sn, INR: 2,14 INR, BUN: 24,8 mg/dl, kreatinin: 2,1 mg/dl, AST:588 U/lt, 
ALT: 288U/lt olarak saptandı. Sıvı resüsitasyonuna cevap alınamaması üzerine hastaya vazopressör destek başlandı. 
Hemoglobin değeri 10 g/dl’nin altına düşen hastaya eritrosit süspansiyonu ve taze donmuş plazma replasmanı sağlandı. Akut 
batın nedeniyle kontrastlı bilgisayarlı tomografi çekildi; “periüretra proksimal kesiminin komşuluğunda, orta hattın sağında 
internal pudental arter dalları ile ilişkili görünümde ekstravazasyon gözlenmiş olup her iki inguinal bölgede cilt-ciltaltı dokularda 
dansite artımı saptanmıştır” olarak raporlandı. Hasta yoğunbakım ünitesine yatırıldı. Girişimsel radyoloji tarafından sağ pudental 
artere embolizasyon yapıldı. İşlem sonrası uzun dönem yoğun bakımda takibi süren hasta yaklaşık 3 ay sonra hastaneden şifa 
ile taburcu oldu. 
Sonuç: Özellikle uzun yıllar TAK kullanan erkek hastalarda üriner enfeksiyon, mesane taşı gibi komplikasyonların yanında 
hemorajik şoka neden olup mortal seyredebilecek pelvik sistemi besleyen arter yaralanmaları da akılda bulundurulmalıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: Arter, kateterizasyon, pudental 
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P 202 ACİL SERVİSTE BİR GENÇ İNME VAKASI: OLGU SUNUMU 
  
Ahmet Demircan, Hüseyin Avni Demir, Habibe Selmin Saka, Alev Duygu Süre 
 
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Ankara 
  
Giriş: İnme ileri derecede sakatlığa neden olan ve ölüm nedenleri arasında 3.sırada bulunan önemli bir hastalıktır. Sıklıkla yaşlı 
popülasyonda görülmesine rağmen tüm iskemik inmelerin %10-14’ü genç erişkinlerde (18-45 yaş) görülmektedir. Hem sosyal 
hem ekonomik olarak büyük bir sorun teşkil eden inmenin genç popülasyondaki insidansı gün geçtikçe artmaktadır. Biz burada 
acil servisimize sağ üst ve alt ekstremitede güç kaybı şikayeti ile başvuran ve sekelsiz olarak taburcu edilen 28 yaşında bir 
bayan hastayı sunmayı hedefledik. 
Olgu: Bilinen herhangi bir hastalığı bulunmayan 28 yaşında bayan hasta yaklaşık 30 dakika önce uykudan uyandığında fark 
ettiği vücudunun sağ tarafında güçsüzlük şikayeti ile acil servise başvurdu. Özgeçmişinde özelliği olmayan hastanın sürekli 
kullandığı ilaç yoktu. Hastanın vital bulguları stabildi. Fizik muayenesinde ajite görünen hastanın sağ üst ve sağ alt 
ekstremitelerinde 4/5 kuvvet kaybı vardı. Diğer sistem muayenelerinde ve acil laboratuvar incelemelerinde patoloji saptanmadı. 
Hastaya kontrastsız beyin tomografisi çekildi ve akut patoloji saptanmadı. Hastaya oral 1*300 mg asetilsalisilik asit (ASA) 
başlandı. Takibinde yaklaşık 3 saat içinde muayene bulguları gerileyen hastaya Beyin MRI ve Beyin Difüzyon MRI çekildi ve sol 
lateral ventrikül gövdesi komşuluğunda akut iskemi ile uyumlu diffüzyon kısıtlama odağı görülerek Nöroloji servisine yatırıldı. 
Hasta ASA 300 mg 1*1 kullanması önerilerek sekelsiz bir şekilde nöroloji sevisinden taburcu edildi. Poliklinik takiplerinde yapılan 
laboratuvar çalışmalarında Anti-SM/RNP antikorunun pozitif gelmesi üzerine hastaya Schirmer testi yapıldı ve Sjögren 
sendromu tanısı konularak izleme devam edilmektedir. 
Sonuç: Sonuç olarak, iskemik inme insidansı genç erişkinlerde artmaktadır. Genç ve üretken popülasyonun ilerleyen yıllarda 
sekelsiz bir hayat sürmesi açısından bu hastaların acil servislerde erken tanınması önem taşımaktadır. Ayrıca acil servise bu tip 
şikayetlerle gelen, inme saptanan genç hastalarda gerek yattığı bölümde gerekse poliklinik takiplerinde pıhtılaşmaya yatkınlık 
yaratan sıkça bilinen hastalıkların yanında Sjörgen sendromu akılda tutulmalıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: Genç, inme, sjögren 
 
 
P 203 BİLATERAL PAROTİT VAKASI: HAVAYOLU OBSTRÜKSİYONUNUN NADİR NEDENLERİNDEN BİRİ 
  
Hüseyin Avni Demir, Habibe Selmin Saka, Gültekin Kadı, İsa Kılıçaslan 
 
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Ankara 
  
Giriş: Tüm tükrük bezleri arasında parotis bezi en sık enfekte olur. Parotit vakalarında etyolojik etkenler çeşitlidir. 
Paramiksovirüs (mumps), Epstein-Barr virüs, koksaki virüs gibi viral etkenler veya Staphylococcus aureus gibi bakteriyel 
etkenlere bağlı olabileceği gibi ilaçlar, sistemik romatolojik hastalıklar veya neoplazilere de bağlı olabilir. Mortalite nadir olmakla 
birlikte bazı vakalarda altta yatan nedene bağlı olarak %50’lere ulaşabilmektedir. Biz burada acil servisimize başvuran ve 
oldukça hızlı havayolu güvenliği kaybolan bir bilateral parotit vakası sunmayı hedefledik.  
Olgu: 56 yaşında bayan hasta acil servise bilateral mandibular köşelerde şişlik şikayeti ile başvurdu. Hikayesinde 10 gün önce 
umreye gittiğini, gidişinin yaklaşık 3.gününde ateşinin başladığını ifade eden hasta Medine’de bir hastanede yaklaşık 1 hafta 
ismini bilmediği antibiyotik tedavisi almış. Özgeçmişinde hipertansiyon, astım, diyabetes mellitus ve hipotiroidi hastalıkları 
mevcut. Fizik muayenesinde hasta obez görünümde, bilateral mandibular köşelerde yaklaşık 10*15 cm şişlik görüldü. Bilateral 
alt ekstremitelerinde döküntüleri mevcuttu. Hastaya derin boyun enfeksiyonu ön tanısıyla kontrastlı boyun tomografisi çekildi. 
Tomografi her iki parotis bezi normalden büyük, heterojen ve ödemli görünümdedir şeklinde raporlandı. Laboratuvar 
sonuçlarında WBC 4.47*103/uL, amilaz 546 U/L, Na 134 mmol/L olarak görüldü. Takibi devam eden hastanın parotis lojundaki 
şişlikleri acil servise başvurusunun yaklaşık 1.saatinde dramatik olarak arttı, hastada ajitasyon ve solunum sıkıntısı gelişti. 
Yapılan fiberoptik muayenesinde havayolu ödemli ve daralmış olarak görüldü. Hasta elektif entübe edilip yoğun bakıma yatışı 
yapıldı. 3.gününde şişlikleri azalıp ekstübe edilen hasta 6.günde sağlıklı olarak taburcu edildi. 
Sonuç: Parotit sıklıkla çocukluk yaş grubunda görülmekle birlikte erişkinlerde de gerek enfeksiyöz gerekse de non-enfeksiyöz 
nedenlere bağlı olarak görülebilmektedir. Özellikle bilateral parotit olgularında dramatik olarak havayolu güvenliği kaybolabilir. 
Havayolu güvenliği herzaman öncelikli hedefleri arasında olması gereken acil hekimi bu tip olgularda da uyanık olmalıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: Bilateral, havayolu, parotit 
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P 204 ELDERLY AND DRUGS: RISKS VERSUS NECESSITY 
  
Habibe Selmin Saka, Hüseyin Avni Demir, Ceren Şibka, Mehmet Akif Karamercan 
 
Gazi University School of Medicine, Department of Emergency Medicine, Ankara 
  
Despite the fact that drug consumption and adverse drug reactions (ADR) are observed 2-3 times more frequent in the geriatric 
patients than in younger adults, polypharmacy in this population increasing tremendously and the balance of harm and benefit 
remains uncertain. Herein we’ll present an aged male patient who had developed acute urinary retention and hyponatremia due 
to tramadol treatment. 
Case: A 73-year-old male patient was admitted to emergency room with unable to void for 2 days. According to the history he 
had never got similar complaints before. He had essential hypertension, depression and osteoporosis; and was using 
perindopril terbutilamin 10mg, sitolapram 20mg, lansaprazole 30mg, tramadol HCl 50mg, nebivolol 5mg daily. Except for 
tramadol all medications were being used by him chronically. Tramadol treatment was started about 15 days ago due to 
intractable back pain of his scoliosis. Vital signs were stable except for blood pressure that was 170/80 mmHg. His blood 
biochemistry, venous blood gas analyses were normal except for sodium which was 118 mmol/L. Foley urethral catheter was 
placed and 3 Liters of urine was collected in the acute phase. Patient was treated with physiological saline parenterally. After 12 
hour admission to the observation unit patient was discharged with cessation of tramadol treatment. 
Discussion: Opioid analgesics have multiple effects on renal system such as increasing free water excretion and stimulation of 
the antidiuretic hormone. Especially these ADR are pronounced when its’ used together with selective serotonin reuptake 
inhibitor (SSRI). In the literature its’ stated that hyponatremia risk was increased 3 folds especially in geriatric patients with 
tramadol. Here in we concluded that ADR is due to tramadol and its’ interaction with SSRI. 
Conclusion: Especially in geriatric population the drugs should be used rationally and drug interactions should always be kept 
in mind. 
  
Keywords: Tramadol, adverse drug reaction, geriatric 
 
 
P 205 GENÇ ERKEK HASTADA NADİR BİR AKUT BATIN NEDENİ 
  
Habibe Selmin Saka, Hüseyin Avni Demir, Ceren Şibka, Mehmet Akif Karamercan 
 
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Ankara 
  
Giriş: Akut mezenter iskemik sendromlar tüm gastrointestinal sistem hastalıklarının % 1-2’sini oluşturur. Bu sendromların % 5-
15’ini akut süperior mezenterik ven trombozu (SMVT) oluşturur. Genellikle mezenter ven trombozu yaşlı hastalarda görülmekte 
olup nadiren 40 yaş altı hastalarda görülür. Sıklıkla bir sebebe sekonder gerçekleşir ve en çok hiperkoagulasyon bozuklukları ile 
ilişkilidir. Acil servise karın ağrısıyla başvuran hastalarda vasküler yapıları ilgilendiren olaylar arasında SMVT sık görülür fakat 
daha nadir olarak venöz tromboz da görülebilir. Burada akut karın ağrısıyla acil servise başvuran ve SMVT saptanan genç erkek 
hastanın sunumu amaçlanmıştır. 
Olgu: 27 yaşında erkek hasta, aynı gün başlayan yaygın karın ağrısı ve kabızlık şikayetiyle acil servise başvurdu. Öz 
geçmişinde amcası ve babaannesinde pulmoner tromboemboli geçirme öyküsü mevcuttu. Vital bulguları stabildi. Fizik 
muayenesinde yaygın abdominal hassasiyet ve distansiyonu saptandı. Defans ve rebaund yoktu. Laboratuvar sonuçlarında 
hemoglobin: 16 g/dl, hematokrit: % 46,5, beyaz küre: 25900 mEq/µl. İzleminde vital bulguları bozulan hipotansiyon gelişen 
tekrarlayan muayenelerinde abdomende yaygın defans ve rebaund saptanan hastada tekrarlanan ayakta direk batın grafisinde 
pnomonitis intestinalis görüldü. Bilgisayarlı tomografisine; jejunal anslarda duvar kalınlık artışı, batın içinde serbest sıvı 
saptandı. süperior mezenterik vende ve portal vene uzanan trombüs saptandı. 
Tartışma: Mezenterik venöz tromboz çeşitli nedenlerle meydana gelebilir. Primer trombozda neden bilinmez. Karın ağrısı 
hastaların %90’ında bulunur. Bulantı, kusma ve ayrıca diare, konstipasyon, hematemez bulunabilir. Fizik muayenede abdominal 
hassasiyet, distansiyon, barsak seslerinde azalma görülebilir. Laboratuvar testleri ve direk grafiler mezenterik ven tromboz 
tanısında spesifik değildir. Hemokonsantrasyon ve lökositoz olgularda sıklıkla bulunur ancak nonspesifiktir. Direk grafilerde 
çeşitli derecelerde ileus, barsak duvarında genişleme görülebilir. İntestinal enfarktüsün oluştuğu vakalarda barsak duvarı ve 
peritoneal kavitelerde hava görülebilir. Ultrasonografi, doppler sonografi ile süperior mezenterik vende veya portal vende 
trombüs görülebilir. 
Sonuç: Acil servise başvuran hastaların muayenelerinin tekrarlanması ve vital bulgularının takibi, özellikle genç karın ağrısı 
yakınmalı hastalarda, hastanın öyküsü alınması kadar önemlidir. Özellikle riskli hastalarda SMVT ayırıcı tanıda mutlaka akılda 
tutulmalıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: Mezenterik ven trombozu, tromboz, koagülopati 
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P 206 ACİL SERVİSE EPİLEPTİK ATAK İLE BAŞVURAN BİR OLGU: TUBEROSKLEROZ 
  
Murat Çelik, Uğur Lök, Umut Gülaçtı, İrfan Aydın, Tayfun Börta, Nurettin Aktaş 
 
Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Adıyaman, Türkiye 
  
Giriş: Tuberoskleroz, otozomal dominant geçen, birden çok sistemi tutan, klasik tiradı konjenital hipopigmente makül, epileptik 
nöbetler ve mental retardasyonla bulgu veren bir hastalıktır. Esas olarak cilt ve sinir sistemini içeren ve çeşitli organ tümörlerinin 
geliştiği anomalileri içerir. Cilt tutulumuolarak hipopigmente maküller, doğumsal olarak genellikle gövde ve alt ekstremitede 
bulunabilir. Epileptik atak ise tüberoskleroz hastalarında en sık görülen nörolojik bozukluktur. Bu hastalarda her türden epileptik 
nöbet gözlenebilir ve hastalar çoğunlukla dirençli epileptik nöbet ile acil servislere getirilmektedirler. Tanıda beyin 
tomografilerinde tipik olarak çok sayıda ve çeşitli boyutlarda olabilen subependimal nodüler kalsifikasyonlar görülmektedir. Bu 
olgu sunumunda, epileptik atak nedeni ile acil servise başvuran ve nadir görülen bir hastalık olan tüberosklerozis tanısı konulan 
bir hastayı sunmayı amaçladık. 
Olgu: Acil servisimize 13 yaşında bir erkek hasta epileptik nöbet sonrasında gelişen kafa travması nedeniyle getirildi. 
Hikayesinde ara ara nöbet geçirdiği ve buna benzer kafa travmaları oluştuğu bilgisini aldık. Fizik muayenede TA: 120/70 mmHg, 
parmaktan kan şekeri ölçümünde glukoz 97 mg/dl idi ve sağ alın bölgede ve sağ yanakta abrazyon ve şişliği vardı. Sırt 
bölgesinde 3 adet,oval şekilli, hipopigmente lezyonu mevcuttu ve bu lezyonda herhangi bir inflamasyon bulgusu yoktu. Çekilen 
bilgisayarlı beyin tomografisinde her iki lateral ventrikül komşuluğunda çoklu kalsifiye nodüller tespit edildi (Resim 1). 
Sonuç: Acil servise epileptik atak ile getirilen ve çekilen beyin tomografisinde belirgin kalsifikasyonlar tespit edilen hastalarda 
tüberosklerozis tanısı akla gelmelidir. 
  
Anahtar Kelimeler: Epileptik atak, kafa travması, ventriküler kalsifikasyon 
 
 
P 207 CİNSEL İLİŞKİ İLE TETİKLENEN GEÇİCİ GLOBAL AMNEZİ: OLGU SUNUMU 
  
Berrin Aydın, Meltem Hale Alpsan Gökmen 
 
Özel Anadolu Sağlık Merkezi, Johns Hopkins Hastanesi, Kocaeli 
  
Geçici global amnezi ani gelişen yoğun anterograd amnezi ile karakterize bir durumdur. Literatürde çeşitli olayların bunu 
tetikleyebileceği bildirilmiştir. Bu bildiride, cinsel ilişki sonrası ortaya çıkan geçici global amnezi ile başvuran olguyu sunuyoruz. 
Ellibeş yaşındaki erkek hasta yaklaşık 10 dakika süren ani bilinç kaybı şikayetiyle eşiyle birlikte acil servise geldi. Yapılan ilk 
sorgulamasında göğüs ağrısı, nefes darlığı, baş ağrısı veya baş dönmesi tarif etmedi. Anamnezinde hipertansiyon hastası 
olduğunu, tansiyonunun tedavi ile kontrol altında olduğunu ve günde 10 adet sigara içtiğini belirtti. Vital bulgularında kan basıncı 
140/98 mmHg, nabız 106/dk, ateş 36,4 C, oksijen saturasyonu %93 ve EKG normal sınırlarda olan hastanın sistemik 
muayenesinde bir patoloji saptanmadı. Ayrıca tam kan sayımı, kan şekeri ve diğer rutin biyokimyasal tetkiklerinde anormallik 
görülmedi. Beyin MRI ve karotis doppler incelemesi normal idi. Bunun üzerine yapılan nöroloji konsultasyonu sonrasında geçici 
iskemik atak, epileptik nöbet, subaraknoid kanama gibi tanılar ekarte edildi. Hastanın yakın geçmişe ait tekrarlayıcı sorularının 
(buraya nasıl geldim?) olduğunun görülmesi üzerine derinleştirilen anamnezde amnezinin koitus ve orgazmı takiben olduğunun 
anlaşılmış ve geçici global amnezi tanısı konulmuştur. Hafıza kaybı giderek normale dönen hasta 300 mg/gün aspirin tedavisi ile 
gönderilmiştir. Sonuç olarak, cinsel ilişki sonrası geçici global amnezi hem hasta hem de partneri açısından oldukça sıkıntılı bir 
acil durumdur. Belirli bir tetikleyici olayın varlığı ve hastanın tekrarlayıcı sorular sorması genellikle tanıyı koydurur. Atipik 
olgularda görüntüleme yöntemleri ve konsültasyon gerekli olabilir. 
  
Anahtar Kelimeler: Geçici global amnezi, cinsel ilişki, anterograd amnezi 
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P 208 SAÇ BOYASINA BAĞLI GELİŞEN SİSTEMİK KONTAKT DERMATİT VE ANJİOÖDEM 
  
Afşin Emre Kayıpmaz, Cemil Kavalcı 
 
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Ankara 
  
Sistemik kontakt dermatit daha önceden karşılaşılan bir alerjenle ikinci kez temas sonucunda gözlenen bir hastalıktır. Sistemik 
kontakt dermatitte alerjen, sistemik dolaşıma geçer. Böylece deriye kadar ulaşan alerjen, deride bir reaksiyona sebep olur. Bu 
bildiride 6 yıl önce Hint kınası sonrasında gözlenen cilt reaksiyonunun 6 yıl sonra saç boyasına bağlı gözlendiği ve ikinci 
reaksiyona anjioödemin eşlik ettiği bir hastayı sunmayı amaçladık. 
29 yaşında erkek hasta acil servise yaklaşık 10 saattir giderek artan dudakta şişlik yakınmasıyla başvurdu. Hasta dudaktaki 
şişlik gelişmeden bir gün önce bıyıklarını saç boyasıyla boyadığını ifade etti. Özgeçmişinde sistemik bir hastalık veya alerji 
öyküsü yoktu. Yalnızca 6 yıl önce Hint kınasıyla geçici dövme yaptırdıktan sonra sol ön kolunda buna benzer bir reaksiyon 
geliştiğinden bahsetti. Ek yakınması olmayan hastanın vital bulguları şu şekildeydi: Ateş 36.6 derece, nabız sayısı 98/dakika, 
pulse oksijen saturasyonu %99, solunum sayısı 20/dakika, kan basıncı 136/78 mmHg. Fizik muayenede üst dudakta anjioödem 
ve bıyık bölgesinde saç boyasının sürüldüğü yaklaşık 6x2 cm’lik bir alanda dermatit izlendi. Solunum sıkıntısı ve uvula ödemi 
yoktu. Hastaya intravenöz yoldan 250 mg metilprednizolon, 45.5 mg feniramin maleat ve 100 mg ranitidin uygulandı. Uygulanan 
tedavi sonrasında yakınmaları gerileyen hasta önerilerle taburcu edildi.  
Hastada Hint kınası ve saç boyası sonrasında ortaya çıkan reaksiyona, her iki boyar maddede de kullanılan parafenilendiaminin 
sebep olduğunu düşünmekteyiz.  
Acil servise Hint kınası, saç boyası vb. boyaların topikal olarak kullanımı sonrasında gelişen dermatit ve anjioödem olgularında 
parafenilendiamin duyarlılığı akla gelmelidir. 
  
Anahtar Kelimeler: Acil, kontakt dermatit, parafenilendiamin 
 
 
P 209 ACİL SERVİSTE YABANCI CİSİM ASPİRE EDEN KİŞİLERDE ACİL ENDOSKOPİNİN TANISAL ÖNEMİ 
  
Ülkü Arslan, Rüyam Aloğlu Llkoğlu, Ahmetali Sezer, Mustafa Karakuş, Havva Şahin Kavaklı, Hıdır Yılmaz, Cem Akman 
 
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Servis, Ankara 
  
Giriş: Özofagus yabancı cisimleri ülkemizde ve dünyada ciddi morbidite ve mortaliteye yol açmaktadır. Biz özefagusta kemikli 
etin tıkanıklığa yol açması sonucu acil endoskopik girişim gerektiren acil servisimize başvuran bir hastayı rapor etmek istedik. 
Olgu: özefagusu tıkayan yabancı cisim: 59 yaşında erkek hasta yarım saat kadar önce kemikli et yedikten sonra nefes darlığı 
ve yutma güçlüğü şikayeti ile geldi.Yapılan fizik muayenesinde TA:120/70 oksijen saturasyonu:%97 idi. Hastanın solunum 
sıkıntısı olduğu gözlendi. Yapılan fizik muayenesinde stridor mevcuttu. Hastanın cidi solunum problemi nedeniyle radyolojik 
görüntüleme yapılamadı. Gastroenteroloji tarafından sedasyon yapılarak, acil endoskopik girişimle yabancı cisim çıkarıldı. 
Özefagoskopide kemikli etli kemik parçasının krikofaringeus kası seviyesinde olduğu görüldü. Yapılan müdahelenin ardından 
kliniği normale dönen hasta sedasyon açısından bir süre acil serviste gözlemde tutulduktan sonra taburcu edildi. 
Sonuç: Gastrointestinal yabancı cisimler arasında özefagusu tutanlar ciddi bir oran oluşturur. Özofagus yabancı cisimlerine 
lokalizasyon olarak baktığımızda; %70’i krikofaringeus kası seviyesinde, %15’i torasik özofagusta ve %15’i ise gastro- özofagial 
bileşkede olabilir. Özofagus yabancı cisimleri en sık çocuklarda ve bilerek veya kaza ile yutma sonucu görülür. Hastamızın 
erişkin yaş grubunda olması ve besinlere bağlı yabancı cisim olması yönüyle farklılık arzetmektedir. Yutulan nesnenin özellikleri, 
yerleşim yeri, hastanın yaşı ve yabancı cismin yol açtığı komplikasyonlara bağlı olarak değişik semptomlar görülebilir. Bizim 
hastamızda solunum problemi ön plandaydı. Bu nedenle acil endoskopik girişimle hastanın yabancı cisimi çıkarılıp, hasta 
rahatlatıldı. Kemik gibi yabancı cisimler genellikle servikal grafilerde hipofarinks ve servikal özofagusta görülür. Ancak 
hastamızın aciliyeti görüntü almamızı engelledi. Özefagoskopi sırasında krikofaringeus kası seviyesinde yerleşim göstermiş 
olduğu izlendi. Yerleşim yerine göre farklı metodlar kullanılabilse de rijit özefagoskopi tanı ve tedavi için etkili ve güvenilir bir 
yoldur. 
  
Anahtar Kelimeler: Acil servis, yabancı cisim, endoskopi 



11. TÜRKİYE ACİL TIP KONGRESİ 
 
26 – 29 Ekim 2015, Acapulco Otel, KKTC 

 
	  

210	  

TATKON 2015 

P 210 ACİL SERVİSTE BİR VERTEBRAL ARTER DİSEKSİYONU VAKASI: OLGU SUNUMU 
  
Hüseyin Avni Demir, İsa Kılıçaslan 
 
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Ankara 
  
Giriş: Servikal arter diseksiyonları (SAD) genç ve orta yaş iskemik inmelerin % 25’ini oluşturur. Yaşlı popülasyonda % 2-3 
oranında görülür. En sık görülme yaşı 50’li yaşlar (45 ± 10) olarak saptanmıştır. İnternal Karotid Arter Diseksiyonunda (İKAD) 
yıllık insidans 2-3/100,000 iken; Vertebral Arter Diseksiyonunda (VAD) 1-1,5/100,000 olarak belirlenmiştir. Bu yazıda acil 
serviste tanısı koyulan bir vertebral arter diseksiyonu vakası paylaşılmıştır. 
Olgu sunumu: 31 yaşında erkek hasta acil servise sağ yüz yarısında hissizlik ve yürürken sağa doğru sendeleme şikayeti ile 
başvurdu. Özgeçmişinde özelliği olmayan hastanın acil servisteki vital bulguları stabildi. Nörolojik muayenesinde sağa ataksi ve 
sağda dismetri mevcuttu. Hastaya inme ön tanısıyla çekilen beyin bilgisayarlı tomografisinde (BT) sağ serebellar hemisferde 
fokal hipodens alan görüldü. Genç inme etiyolojisi açısından kraniyoservikal BT anjiyografi çekildi ve sağ vertebral arterde 
diseksiyon görüldü. Hasta Nöroloji bölümüne devredildi. Takibinde çekilen beyin MRI ve supraaortik MR anjiyosunda enfarkt 
alanı ve diseksiyonu doğrulanan hastaya varfarin tedavisi başlandı. Şikayetleri gerileyen hasta kendi isteğiyle hastaneden 
ayrıldı. 
Sonuç: Sonuç olarak acil servise ataksi gibi arka sistemi ilgilendiren semptomlarla başvuran genç hastalarda vertebral arter 
diseksiyonu mutlaka akla gelmelidir. 
  
Anahtar Kelimeler: Acil, ataksi, vertebral arter diseksiyonu 
 
 
P 211 AKUT APPENDİSİTİ TAKLİT EDEN EKTOPİK BÖBREK 
  
Murat Sarıtemur, Abdullah Osman Koçak, İlker Akbaş, Esra Şentürk, Mustafa Uzkeser 
 
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Erzurum 
  
Giriş: Renal ektopi matür böbreğin renal fossa dışında bir yerde bulunmasıdır. Fetal kalıcı böbreklerin pelvis en üst 
retroperitoneal bölgeye göç edememesi sonucu oluşur. İnsidansı yaklaşık 1/2000-3000’dür. Renal ektopiler; torasik, yukarı 
abdominal, aşağı abdominal, iliak, pelvik ve karşı taraf lokalizasyonlu olabilir. En sık görülen %55 oranında pelvise lokalizedir. 
Renal ektopiyle ilişkili olarak obstrüktif hidronefroz ve vezikoüreteral reflü görülebilir. Bu durumlarda etkilenen hastalar ağrı ya da 
infeksiyonla gelebilirler. Akut pyelonefrit böbrek pelvisini ve parankimini tutan enfeksiyöz ve enflamatuar bir hastalıktır. En sık 
etkenler E. coli, proteus ve klebsiella türleridir. Mikoroorganizmalar en sık asendan, nadiren hematojen yolla böbreğe ulaşırlar. 
Lenfojen ve direkt yayılım çok nadir görülür. Akut pyelonefrit, alevli seyreden bir hastalıktır. Halsizlik, ateş, kostovertebral 
bölgede künt özellikte sürekli ağrı vardır ve muayenede bu bölgede hassasiyet saptanır. Bu tabloya bulantı ve kusma eşlik eder. 
Vaka: Otuz iki yaşında erkek hasta acil servisimize karın ağrısı ile başvurdu. Alınan hikayesinde birkaç gündür, her iki kasığında 
ağrı şikayeti varmış ancak bugün özellikle sağ kasığında ağrısı artmış. Vital bulgularında ateş(38.5 C) dışında bir özellik yoktu. 
Yapılan fizik muayenesinde sağ alt kadranda hassiyet ve defans vardı başka özellik yoktu. Laboratuvar tetkiklerinde 
WBC:112700, idrar tahlilinde lökosit ve eritrosit vardı. Hastaya akut appendisit açısından yapılan abdomen USG’de sağ böbrek 
pelviste ve ödematöz görüldü fakat apendiks değerlendirilemedi. Bunun üzerine çekilen kontrastlı abdominal tomografide pelvik 
böbrek izlendi. Apendiks normal olarak değerlendirildi. Yapılan tetkikler ile hastaya pyelonefrit tanısı konularak hastanemize 
yatırıldı. IV antibiyotik tedavisi ile kliniği düzelen hasta taburcu edildi. 
Sonuç: Akut pyelonefrit’te görülen yan ağrısı, bizim hastamızda pelvik böbrek olduğu için sağ alt kadranda olmuştur. Sağ alt 
kadranda ağrıya sebep olabilen nadir bir durum olan pelvik böbreğin enfeksiyonu vakasını sunmayı amaçladık. 
  
Anahtar Kelimeler: Akut appendisit, renal ektopi, pylelonefrit 
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P 212 SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI SONRASI ACİL SERVİSLERİN KULLANIMININ SWOT ANALİZİ İLE 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

  
Betül Akbuğa Özel1, Yasemin Akbulut2 
 

1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Ankara 
2Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Kurumları Yöneticiliği Bölümü, Ankara 
  
Amaç: Sağlıkta dönüşüm programının acil servis (AS) kullanımı üzerindeki etkilerini analiz etmektir.  
Gereç-Yöntem: Araştırma verileri; Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Maliye 
Bakanlığı mevzuatları ve istatistikleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi araştırma raporları, Türk Tabipler Birliği ve tabip odaları 
yayınları ile OECD Türkiye raporlarından elde edilmiştir. Ayrıca; acil servis kullanımı, sağlıkta dönüşüm programı, birinci 
basamak sağlık hizmetleri, sağlık istatistikleri anahtar kelimeleriyle Google scholardan tarama yapılmıştır Verilerin 
değerlendirilmesinde SWOT analizi kullanılmıştır.  
Bulgular: Tüm sektörlerde, 2014 yılındaki toplam muayene sayısı 392.373.023 ve acil muayene sayısı 104.069.477’dir. Buna 
göre, bir kişi yılda en az 1.3 kez AS’e başvurmaktadır. 2010-2014 yılları arasında AS başvuru sayısında %16’lık artış olmuştur. 
Acil muayene sayısının toplam muayene sayısına oranı %30’dur. AS’ler %22.5-65.5 oranında acil olmayan hastalar tarafından 
kullanılmaktadır. 17-39 yaş gençlerin, kadınların, bekârların, eğitim düzeyi yüksek olan hastaların başvurularındaki aciliyet 
uygunlukları daha düşüktür. Tüm sektörlerdeki AS başvurularının maliyetinin toplam başvuruların maliyetine oranı 10.2’dir. Tüm 
sektörlerde, birinci basamak sağlık hizmetlerinde kişi başı hekime başvuru sayısı, 2002 ve 2013 yıllarında 1,1’den 2,9’a 
çıkmışken; ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerinde 2,0’den 5,3’e çıkmıştır. Birinci basamakta sevk zincirinin zorunlu değil 
tercihli olması sağlanmıştır. Birinci basamaktaki sevk hızı %22,0’den %3,0’e (2002-2013) gerilemiştir. AS’e başvuran acil olan-
olmayan her hastayı kabul etme zorunluluğu mevzuatla güvence altına alınmıştır. 
Sonuç: Hizmet alanların sağlık hizmetlerine erişiminde belirgin iyileşme sağlanması ve Sağlık Bakanlığı’nın merkezi, yaptırım 
gücüne ve manevra kabiliyetine sahip bir örgütlenmeye sahip olması sürecin güçlü yanlarıdır. Birinci basamakta halledilebilir 
sağlık sorunları için ikinci ve üçüncü basamak hastanelerin acil servislerinin tercih ediliyor olması, kamu-özel AS hizmetlerinin 
ücretsiz-katkı paysız olması ve sevk zincirinin zorunlu değil tercihli olması sürecin zayıf yönleridir. Triyaj sistemi, birinci basamak 
sağlık hizmetlerinin niceliksel ve niteliksel ihtiyaçlarının karşılanması perspektifi, acil tıp sisteminin gelişimi sürecin fırsatlarıdır. 
AS bekleme sürelerinde, AS çalışanlarına şiddette, medikal hata oranlarında ve malpraktis davalarında yaşanan artışlar sürecin 
tehditleridir. 
  
Anahtar Kelimeler: Acil servis, kullanım, politikalar, sağlık 
 
 
P 213 ACİL SERVİSE KANAMA ŞİKAYETİ BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 
  
Serenat Çitilcioğlu1, Zeynep Kekeç2, Mehmet Oguzhan Ay3, Samet Öcal2, Yiğit Çevik2 
 

1Tarsus Devlet Hastanesi, Acil Tıp Servisi, Mersin 
2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültes, Acil Tıp Anabilim Dalı, Adana 
3Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Adana 
  
Acil serviste kanama şikayeti ile başvurulara sıkılıkla rastlanmaktadır. Çalışmamızda acil servise kanama şikayetiyle başvuran 
hastaların kanama odağı, kan sayımı, pıhtılaşma parametrileri, kumadin kullanımı, kan ve kan ürünleri transfuzyonuna ihtiyaç 
olup olmaması, eşlik eden hastalıkları, hastaların taburcu olma ve yatma oranlarını araştırılmıştır. Üniversitemiz Acil Tıp 
servisine bir yıllık dönemde kanama şikayeti ile başvuran 15 yaş üzeri hastalar geriye dönük incelenmiş ve 52’si(% 53.06) erkek; 
46 ‘sı (%46.9) kadın yaşları 15-94 arasında değişen (ort yaş 55.13) olan toplam 98 hasta dahil edilmiştir. Hastalar ensık 
epistaksis,(n:31), hematokezya(n:12);vajinal kanama(n:10) şikayeti ile başvurdu. Altta yatan hastalıkları değelendirildiğinde en 
sık hipertansiyon, geçirilmiş SVO öyküsü olanlar ile hemato onkolojik kaynaklı hastalıklar çoğunluktaydı. Hastaların % 47.9 
sinde htc değeri; platelet % 21.4(ort:210.25) ünde platelet değeri normal değerlerin altında idi. PTZ değeri değerlendirildiğinde, 
hastaların % 27.55( ortalaması 16 ) inde INR değeri göz önüne alındığında % 25.51 (ortalaması 0.96 ) inde INR değeri normal 
değerlerin üzerinde idi. Hastaların APTT değer ortalaması 23 idi ve % 15.3’ ünün APTT değeri normal değerlerin üzerinde idi. 
Hastaların INR değeri göz önüne alındığında ortalaması 0.96 idi % 25.51 inde INR değeri normal değerlerin üzerinde idi.  
Toplam 20 hastaya eritrosit süspansiyonu transfüzyon verilme gerekliliği vardı. Endikasyonu olan hastalara ortalama 2.75 ünite 
eritrosit süspansiyonu verildi. Toplam 5 hastaya trombosit süspansiyonu verilme endikasyonu vardı. Endikasyonu olan hastalara 
ortalama 1.2 ünite trombosit süspansiyonu verildi. Hastaların %60.2 reçete verilerek eve gönderildi,%36.7 yatış yapıldı,% 1.02 
öldü,%2.04 ü tedaviyi reddederek hastaneden ayrıldı. Toplam 2 hasta yattığı bölümde öldü, diğer hastalar taburcu oldu. 
Acil serviste kanamalı hastalar iyi irdelenmesi ve ilgili branşlarca yakın takip yapılması gereken grubu oluşturmaktadır. 
  
Anahtar Kelimeler: Kanamalı hasta, acil servis, kumadin 
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P 214 AYNI KAZA İKİ YARALI: TRAVMATİK AORT DİSEKSİYONU 
  
Dilber Üçöz Kocaşaban1, Zafer Dolu1, Nurhayat Başkaya1, Bahattin Işık2, Ahmet Burak Erdem1 
 

1S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Ankara 
2S.B. Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Ankara 
  
Giriş: Travmatik aort diseksiyonu (TAD) mortalitesi yüksek bir durumdur. Standford tip B diseksiyonda cerrahi mortalite % 50-
60’tır. Son yıllardaki endovasküler cerrahi (TEVAR) bu mortaliteyi düşürmektedir. Multitravmada TAD akılda tutulması gereken 
bir tanıdır.  
Olgu 1: Acil servise 20 yaşında erkek hasta araç içi trafik kazası (AİTK) nedeniyle getirildi. Bilinç konfü, kooperasyon zayıftı. 
Tansiyon 80/60 mmHg, nabız 110/dk. Bilateral korpus mandibula deplaseydi. Solunum sesleri kabalaşmış, dispneikti, sol 
hemitoraksta hassasiyet vardı. Batında defans ve rebaund mevcuttu. FAST‘de splenorenal alanda genişlenme izlendi. Tüm 
vücut bilgisayarlı tomografide (TVBT); Karaciğer ve dalak çevresinde 3 cm’yi bulan serbest mayi, karaciğer sağ lobunda multiple 
hipodens alanlar, dalakta multiple laserasyon izlendi. Arkus aorta süperior posteriorde diseksiyon izlendi. Sol ve sağ akciğerde 
kontüzyon, sol 6,7,8 ve 9. kotlarda fraktür izlendi. Acil operasyona alınarak splenektomi, karaciğer laserayonu onarımı ve 
TEVAR yapılan hasta postoperatif 20. gün sekelsiz taburcu edildi.  
Olgu 2: Acil servise 50 yaşında erkek hasta AİTK nedeniyle getirildi. Bilinç açık, genel durum ortaydı. Tansiyon 100/70 mmHg, 
nabız 98 dk. satO2 87. Solda solunum sesleri azalmış, cilt altı amfizem mevcuttu. Torasentezde hava gelişi olan hastaya tüp 
torakostomi uygulandı. Yüzde multiple kesi ve mandibulanın ekspoze olduğu izlendi. Hastanın üst solunum yolunda ödem 
gelişmesi üzerine RSI uygulandı. TVBT’de; Sol mandibulada fraktür, arkus aortada her iki yönde diseksiyon görüldü. Sol 
akciğerde 4,5 cm’yi bulan plevral efüzyon, alt bazal lobda ateleztazi ve pnömotraks görüldü. Mediasten sağa deviyeydi. Sol 
ayak bileğindeki kırıklı çıkık redükte edilip atele alındı. Mandibula redükte edilip onarıldı. Acil operasyona alınarak TEVAR 
yapılan hasta postoperatif 1. günde exitus oldu.  
Tartışma: Künt toraks yaralanmalarında aort yaralanmasının temelinde akselarasyon ve deselarasyon mekanizması mevcuttur. 
TAD’da multiple yaralanma olması morbitideyi yükseltir. Acil şartlarda kontrastlı BT’yle hızlı tanı ve cerrahiyle mortalite ve 
morbiditeyi azaltabiliriz. Multiple travmada hipotansif şokun nedenleri arasında TAD’nin izole veya diğer nedenlere eşlik 
edebileceğini akılda tutmanın hızlı cerrahi tedaviye katkı sağladığını düşünmekteyiz. 
  
Anahtar Kelimeler: Hipovolemik şok, TAD, TEVAR 
 
 
P 215 ARI SOKMASI SONRASI GELİŞEN NSTEMI: OLGU SUNUMU 
  
Gökhan Sönmez, Abdülhaluk Aktaş, Havva Şahin Kavaklı, Cem Akman, Hıdır Yılmaz 
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Servis, Ankara 
  
Giriş: Arı sokmalarına bağlı klinik tablo hafif hipersensitivite reaksiyonlarından şiddetli ananaflaktik reaksiyonlara kadar değişik 
yelpazede gelişebilir. Biz arı sokması sonrası gelişen NSTEMI olgusunu rapor etmek istedik. 
Olgu: 54 yaşında erkek hasta arı sokması hikayesi ve ardından gelişen senkop nedeniyle dış merkezde değerlendirilmiş. 
Hastanın klinik tablosundaki ağırlık derecesi göz önüne alarak 112 aracılığıyla hastanemize sevkedilmiş. Hasta geldiğinde bilinci 
açık değerledirildi. TA: 170/100 mmHg idi. Diğer vital bulgularında problem yoktu. Hikayesi derinleştirildiğinde çok sayıda arı 
tarafından başından sokulmuş olduğunu ifade etti. Özgeçmişinde herhangibir hastalık yoktu. Hastanın fizik muayenesinde lokal 
reaksiyon gözlenmedi. EKG normal sınırlarda idi. Yapılan tahlillerinde üre 74 mg/dl; kreatinin: 1.77 mg/dl tesbit edildi. Hastanın 
ilk troponin I değeri 0.15 U/L (normal değer: 0-0.04). Dört saat sonra troponin I değeri 0.93 U/L olması üzerine NSTEMI tanısı ile 
koroner yoğun bakım olan bir merkeze sevkedildi. 
Sonuç: Arı sokmasına bağlı gelişen reaksiyonlar titizlikle ele alınmalıdır. Lokal reaksiyonlar daha sık görülse de kardiak 
tutulumun da olduğu sistemik reaksiyonlarla da karşımıza gelebilir. Venomun farmakolojik komponentlerine bağlı problemler 
ortaya çıkabilir; bazen de anaflaksinin yol açtığı reaksiyon, hatta bu reaksiyonun tedavisi için verilen ilaçlara bağlı sorunlarla 
mücadele etmek zorunda kalabiliriz. Literatüre baktığımızda arı sokmasıyla ilişkili kardiyak etkilenmelerin azınsanmayacak 
düzeyde olduğunu görürüz. Bu nedenle aritmi ve akut koroner sendrom gibi hayatı tehdit eden durumlara yol açabileceğini 
hatırlamamız ve buna yönelik tetkik ve tedavilerimizi yapmamız gerekir. Biz acil servis hekimlerinin arı sokmasına 
yaklaşımlarında farkındalığı artırmak için bu olguyu sunmak istedik. 
  
Anahtar Kelimeler: Arı sokması, senkop, akut koroner sendrom 
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P 216 SERVİKAL TRAVMADA “DİSTRACTİNG İNJURY” ALGISI 
  
Dikmen Çalışkan, Okan Günaydın, İsa Kılıçaslan 
 
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Ankara 
  
Giriş: Künt travma yaralanmalarının %2-6 sını spinal vertebra yaralanmaları oluşturmaktadır. Acil serviste servikal travmadan 
şüphelenme ve görüntüleme yöntemi kullanma konusunda klinisyenlere yardımcı olabilecek kurallar oluşturulmuştur. Bu kurallar 
içerisinde en kabul görmüş kriter NEXUS servikal görüntüleme kurallarıdır. Bu kurallardan biri olan “distracting injury” yani dikkat 
dağıtıcı yaralanma tanımı son yıllarda daraltılmaya ve standardize edilmeye çalışılmaktadır. Diğer hastalıklarda olduğu gibi 
travma hastasını değerlendirirken de ayrıntılı sorgulanmış hikaye ve yaralanma mekanizmasının aydınlatılması son derece 
önemlidir. Bu olgu sunumunda acil servise minör travma ile ayaktan başvuran 30 yaşında fenotip olarak morbid obez bir kadın 
hastada anstabil servikal vertebra kırığı sunulacaktır.  
Vaka: Merdiven inerken alçak bir tavana başını çarptıktan sonra sırtüstü düşen hasta diz ağrısı ile acil servisimize başvurdu. 
Hastanın diz muayenesinde ciltte yüzeyel sıyrıklar saptandı ve eklem hareket açıklığı doğal olarak kaydedildi. Yaralanma 
mekanizması aydınlatıldıktan sonra hastanın boyun arka kısmını merdivenin köşesine çarptığı öğrenildi. Hastanın diz 
muayenesinde ciltte yüzeyel sıyrıklar saptandı ve eklem hareket açıklığı doğal olarak kaydedildi. Muayene ile alkolsüz olduğu 
belirlenen hasta servikal orta hat hassasiyeti olmamasına rağmen dizdeki dikkat dağıtıcı yaralanması ve travma mekanizması 
göz önünde bulundurularak servikal yan grafi çekildi. C6 vertebra hizasında spondilolistezis açılanması göründü ve servikal 
bilgisayarlı tomografi çekildi. Görüntüleme yöntemleri ile servikal (C) 6. vertebra düzeyinde grade 2 anterolistezis ve C6 vertebra 
sol lamina fraktürü saptandı. Hasta beyin cerrahisi tarafından acil operasyona alınıp internal fiksatör (plate) ile tedavi edildi.  
Sonuç: Ayaktan ve sadece diz ağrısı ile gelen bu vakada, sahip olduğu anstabil servikal vertebra fraktürünün belirgin bir 
nörolojik defisite sebep olmaması, hastanın fenotip olarak morbid obez olmasına boyun kas ve yağ tabakalarının vertebra 
hareketlerini sınırlandırarak spinal kordu koruyucu görev üstlenmesi ile bağdaştırılmıştır. Bu vakadaki servikal görüntüleme 
yöntemi seçiminde kullanılan nexus kriterlerinden biri olan distracting injury teriminin kapsamına dikkat çekilmiştir. 
  
Anahtar Kelimeler: Distracting injury, nexus, servikal, travma 
 
 
P 217 POSTKOİTAL AKUT BATINA SEBEP OLAN HEMORAJİK KİST RÜPTÜRÜ 
  
Dikmen Çalışkan, Muhammet Fatih Mektebi, Hüseyin Avni Demir, Ayfer Keleş 
 
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Ankara 
  
Giriş: Üreme çağındaki kadınlarda overyan kist rüptürleri sık görülür. Genel olarak ağrı kesiciler yardımı ile ayaktan tedavi 
edilirler. Over kist rüptürleri genellikle spontan gelişmekle birlikte yoğun fiziksel egzersiz, aşırı overyan stimülasyon yada cinsel 
aktiviteler de rüptüre sebep olabilir. Çok nadir olarak, overyan kistler hemoperitona sebep olabilmekte ve vital bulguları 
etkileyebilmektedir. Bu sunumda koitus sonrası gelişen hemorajik kist rüptürü anlatılacaktır. 
Olgu: 29 yaşında kadın hasta acil servisimize koitus sırasında ani gelişen karın ağrısı ile başvurdu. Kan basıncı 110/70 mmHg, 
nabzı 100 atım/dk, solunum sayısı 25 solunum/dk olarak kaydedildi. Özellikle batın alt kadranlarda hassasiyet ve reboundu olan 
hastanın takibinde batında yaygın rebound progresyonu oldu. Yapılan pelvik ultrasonografi sonucunda pelviste ve barsak 
ansları arasında serbest sıvı saptandı. Batın içi serbest sıvının odağına yönelik abdomen bilgisayarlı tomografisi (BT) çekildi. 
Abdomen BT sonucu batın içi hemoperitoneum ve hemorajik kist rüptürü tanısı aldı. Başvuru anındaki hemoglobin (Hb) düzeyi; 
10,2 gr/dL olan hastanın üç saat sonraki Hb düzeyi; 8,9 gr/dL’ye düştü. Hastanın takibinde aktif Hb düşüşü yaşanmadı. Klinik 
takibi boyunca taşikardisi ve hipotansiyonu gelişmeyen hasta kadın hastalıkları ve doğum servisine yatışı yapıldı. Üç gün Hb 
takibi yapılan hastanın klinik takibinde aktif şikayetlerinin gerilemesi ve laboratuvar değerlerinin stabil olması sonucunda taburcu 
edildi. 
Sonuç: Acil servise başvuran akut batın kliniğine sahip hastalarda sık görülen sebeplerin yanı sıra; özellikle üreme çağındaki 
kadın hastalarda hemorajik kist rüptürü ve koitusla ilişkisi akla gelmelidir. 
  
Anahtar Kelimeler: Akut batın, hemorajik kist rüptürü, koitus 
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P 218 ACİL SERVİSTE BOĞAZ AĞRISI İLE GELEN HASTADA SPONTAN PNÖMOMEDİASTİNUM DÜŞÜNMELİMİYİZ? 
  
Serhat Koyuncu1, Serap Biberoğlu1, Murat Koyuncu1, Oğuzhan Bol2, Nurullah Günay3 
 

1Karabük Üniversitesi, Karabük eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Karabük 
2Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Kayseri 
3Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Kayseri 
  
Spontan pnömomediastinum mediasten içinde travma veya cerrahi bir işleme bağlı olmaksızın, aşırı öksürük, fiziki egzersiz, ve 
intraabdominal basınç artışı gibi nedenler ile mediastende hava gözlenmesidir. En sık görülen semptomlar; göğüs ağrısı, nefes 
darlığı, yutkunma güçlüğü, cilt altı amfizem ve ses kısıklığıdır. Genellikle hiç bir tedavi gerektirmeden kendiliğinden iyileşir. Bazı 
vakalarda cerrahi müdahale gerekebilir.  24 yaşında erkek hasta ilerleyen tarzda boğaz ağrısı ve nefes darlığı şikayetleri ile acil 
servise başvurdu. Bu şikayetler ile son 3 günde 4 kez acil başvurusu olan hastanın yapılan fiziki muayenesinde şikayetlerini 
açıklayacak herhangi bir patoloji tespit edilmedi. Servikal ve akciğer radyografilerinde özofagus etrafında serbest hava tespit 
edildi. Çekilen toraks bilgisayarlı tomografisinde pnömomediastinum saptandı. Hastanın öyküsünde travma veya 
pnömomediastinuma neden olacak başka bir neden olmaması üzerine hasta spontan mediastinum olarak değerlendirildi ve 
takip amaçlı göğüs cerrahi servisine yatırıldı. Pnömomediasten yaşamı tehdit edilebilen önemli ve nadir bir hastalıktır. Boğaz 
ağrısı ile beraber ek şikayetleri olan hastaların acil servis başvurularında pnömomediastinum açısından açısından dikkatli olmak 
gerekir. 
  
Anahtar Kelimeler: Ağrı, boğaz, pnömomediastinum, spontan 
 
 
P 219 HER HEMOPTİZİ AKCİĞER KÖKENLİ Mİ? 
  
Murat Ersel1, Selin Bozdağ1, Ercüment Umdu1, Meltem Songür Kodik1, Tanzer Çalkavur2 
 

1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, İzmir 
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir 
  
Hemoptizi acil servis başvuruları içinde özellik içeren bir yakınmadır. Masif hemoptiziler hayatı tehdit edebilir ve hızla kontrolü 
gerekmektedir. Tüberküloz, pulmoner emboliler, akciğer abse ve enfeksiyonları, bronşektaziler sık görülen etyolojik nedenlerdir. 
Biz bu olgumuzda seyrek bir neden olarak karşımız çıksa da fark edilmemesi durumunda hasta hayatını tehdit edebilecek bir 
hemoptizi olgusunu sunmayı amaçladık. 
Olgu: 65 yaşında erkek hasta genel durum bozukluğu, near senkop, ateş, bulantı, kahve telvesi şeklinde kusma, koyu renkli 
dışkılama şikayeti ile yakınları tarafından acil servise getirildi. Hastanın aort valv replasmanı ve torasik aort diseksiyonu nedeni 
ile 2 yıl önce opere olduğu, lisinopril+hidroklorotiyazid kombinasyonu ve warfarin kullandığı öğrenildi. Hastanın 5 gün önce 
ağızdan kan gelmesi ile acil servise başvurduğu ve yapılan endoskopisi normal bulunarak hemogramı replasman ile taburcu 
edildiği kayıtlardan öğrenildi. Hastanın genel görünümü kötü idi, TA: 66/43, nabız: 60/dk SS:20 ateş: 37.0 C ve SatO2: %98 olan 
hastanın tüm sistem fizik muayeneleri normal olup, rektal tuşesi melena saptandı. Hb:10.2, WBC:15170, CRP:15.67, Kreatinin 
2.03 olarak saptanan hastada gis kanama ve buna sekonder prerenal akut böbrek yetmezliği düşünüldü. Takibinde İki litre SF 
infüzyonu sonrası hipotansiyonu düzelen hasta rektal bakı ve nazogastrik sonda uygulamasını red etti. Hemoglobin değeri 10,2 
g/dL olan hastaya kan transfüzyonu yapılmadı. Yakın zamanda yapılan endoskopisi normal olan aktif kanaması olmayan 
hastanın özellikle öksürmek ile kan geldiğini belirtmesi üzerine hastaya torakoabdominal bilgisayarlı tomografi-anjiyo planlandı. 
Çekilen tomografi sonucunda torasik aortadaki greft çevresinde fokal psödoanevrizmalar, hematom bulguları ve enfekte 
olduğunu düşündüren hava dansiteleri gözlendi. Kardiyovasküler cerrahi konsültasyonu sonucunda greft enfeksiyonu tanısı ile 
greft revizyonu amacı ile opere edilmek üzere yatışı yapıldı.  
Tartışma ve Sonuç: Aorta greftleri zamanla yıpranabilmekte hatta enfekte olarak ya da çevre dokuya invaze olarak akciğer 
parankimine alveolar düzeyde kaçağa neden olabilirler. Bizim olgumuzda olduğu gibi hemoptiziye neden olabilirler. Bu durum 
üst GİS kanaması ile karışabilir ve tanınmazsa öldürüc olabilir. 
  
Anahtar Kelimeler: Hemoptizi, hemoraji, aorta, greft, enfeksiyon 
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P 220 PEDİYATRİK KAFA TRAVMASINDA FRONTALDE HEMATOM ÖNEMLİ OLABİR Mİ? ULTRASONOGRAFİ TANI  
ALGORİTMASINDA YER ALMALI MI? 

  
Murat Ersel, Funda Karbek Akarca, Yasemin Delice, Enver Özçete, Yusuf Ali Altuncı 
 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Bornova İzmir 
  
Çocuklarda kafa travmalarında beyin tomografisi istemede kullanılan bilinen kurallar PECARN ve CATCH kurallarıdır. PECARN 
kurallarında 2 yaş altı çocuklara ait kafa travmalarında frontal bölge dışındaki hematomlar (occipital, tenporal ve parietal) riskli 
kabul edilirken, 2 yaş üzeri çocuklar için herhangi bir öneri yoktur. CATCH kurallarında ise lokalizasyon belirtilmeden büyük, 
şişkin hematomlar için orta risk verilmiş ve tomografi çekilmesi önerilmiştir. Bu olgumuzda bu kuralların uygulanması sırasında 
hekimler için kafa karıştırıcı durumlara örnek verilecektir. 
8 yaşında bisikletten düşen çocuk hasta acil servise sol frontalde 3x3 cm çapında üzerinde 2 cm’lik kesi bulunan hematom ile 
yeniden başvurdu. Hastanın GKS=15, tam koopere ve oryante idi. Herhangi bir nörolojik bulgusu olmayan hastanın frontal 
hematom dışında tüm fizik muayene bulguları normaldi. Hastanın 2 gün önce acil serviste değerlendirildiği, fizik muayene 
bulgularının ve GKS aynı olduğu, bilinç kaybı, amnezi, bulantı kusma ve baş ağrısı tanımlamayan hastanın gözlem sonrası 
taburcu edildiği ancak ailenin tedirgin olması üzerine yeniden acile başvurduğu anlaşıldı. Scalp hematomu öncelikle yüzeyel usg 
ile değerlendirildi ve usg de yabancı cisim şüphesi ve çökme fraktürü ön tanısı konulan hastaya çekilen BT de sol frontalde 
yaklaşık 1x1 çöken kemik fleb ve yabancı cisim saptandı. Beyin cerrahisi tarafından opere edilen hastada kemik onarımı yapıldı. 
Yabancı cisim (taş) dokudan çıkartıldı. Hasta şifa ile taburcu edildi. 
Acil servis hekimleri çocuk hastaları radyasyon yükünden korumak amacı ile her ne kadar tanı algoritmaları bulunsa da beyin 
tomografisi çekmeme yönünde inisiyatif kullanabilmektedirler. PECARN kurallarında 2 yaş üzeri hastalarda scalp hematomları 
ile ilgili bir öneri olmasa da yoğun acil servis pratiğinde durum farklı yorumlanabilmektedir. Kaldı ki bu olguda gözden kaçırılan 
bir diğer unsurda bisiklet kazası gibi ciddi travma mekanizmasının göz ardı edilmesidir. Olgumuzda kullanıldığı gibi 
ultrasonografinin scalp hematomlarının değerlendirilmesinde kullanılması tanı sürecini kolaylaştıracaktır. Ayrıca scalp 
hematomlarının lokalizasyonuna bakılmadan büyük ve şişkin olmasının önemli risk arz ettiği unutulmamalıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: Kafa travması, frontal, scalp hematomu, kranyum fraktürü 
 
 
P 221 ACİL SERVİSTE BİR MASİF HEMORAJİ OLGUSU YÖNETİMİ 
  
Murat Ersel, Meltem Songür Kodik, Mustafa Zeybeker, Yusuf Ali Altuncı, İlhan Uz, Selahattin Kıyan 
 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, İzmir 
  
Günümüzde saklama kolaylığı ve saklama ömrü nedeni ve elbette farklı kullanım endikasyonları ile kan ürünleri ayrıştırılmakta 
ve hemoglobin yükseltme amacı ile eritrosit süspansiyonları kullanılmaktadır. Ancak akut kan kaybı durumunda gerek pıhtılaşma 
faktörlerinin gerekse trombositlerin kaybının da replasmanı güncel rehberlerde önerilmektedir. Bu olgumuzda acil servise 
motorsiklet kazası sonucu başvuran ve sağ tibia proksimalinde açık fraktürün neden olduğu hemoraji sebebi ile masif 
transfüzyon gereksinimi olanolgunun yönetimini aktaracağız.  
Olgu: Otuzdokuz yaşında erkek hasta motorsiklet kazası nedeni ile acil servise başvurdu. Geliş vitalleri nabız: 140/dk, TA: 
alınamıyor, SS:24/dk, SatO2:%90 olarak saptandı. Hasta koopere ve oriyente idi. Sağ alt ekstremitede açık kırıktan aktif 
hemorajisi olduğu, diğer tüm sistem muayene bulgularının normal olduğu saptandı. Hastaya ilk stabilizasyon için O Rh (-) 2 
ünite kan transfüzyonu başalandı. Tibia fraktürünün arteryel yaralanmaya neden olmadığı, ancak akut venöz kanama olduğu 
görüldü. Bu arada hastaya 21 saat içinde toplam 8 ERT, 3 tam kan, 6 TDP ve 2 random 1 aferez trombosit verildi (11: 6: 6). 
Hemorajisi kontrol altına alınan hastaya cerrahi girişim hiç bir klinik tarafından gerekli görülmedi. Acil servis izleminde metabolik 
asidoz gelişen hastanın asidoz tedavisi, yapıldı. Masif transfüzyon komplikasyonlarına yönelik kalsiyum tedaviye eklendi. 
Hemodinamisi stabilize olan hasta anestezi yoğun bakıma yatırıldı.  
Tartışma ve Sonuç: Masif kan transfüzyonu klasik olarak 24 saat içinde 10 veya daha fazla ünite ERT ya da tam kan 
transfüzyonu ya da hastanın total kan volümünün değiştirilmesi olarak tanımlanmıştır. Ancak acil serviste bu tanıyı hızla 
kesinleştirmek ve başından sonuna yönetmek uygundur. Son literatür bilgileri acil serviste masif kan transfüzyonu için 3 
ünite/saat hızında kanamalarda protokolü başlatmanın uygun olacağından söz etmektedirler. Bu hastamızda biz de bu 
doğrultuda tedavi uygulayarak hastamızı olası komplikasyonlardan korumaya çalıştık. 
  
Anahtar Kelimeler: Travma, masif hemoraji, asidoz, kan ürünleri 
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P 222 ENERJİ İÇEÇEĞİNE BAĞLI MYOKARDİT: OLGU SUNUM 
  
Alper Gök, Halil Dogan, Dogac Niyazi Ozucelik, Sezgin Sarikaya, Cem Şimsek 
 
1Bakirkoy Dr. SadiKonuk Training and Research Hospital, Department of Emergency Medicine, Istanbul, Turkey 
  
Giriş: Enerji içecekleri kalp hızında, kalp debisinde, kontraltilesini arttırabilir, inotropik etkileri mevcuttur. Tombosit 
agregasyonunu arttırabilir, endotel disfonksiyonu, hiperglisemi, total kolesterol, trigliserit, düşük dansiteli lipoprotein artışı 
yapabilir. Enerji içeceğiyle myokardiyal iskemi arasında ilişki olup olmadığına dair araştırılmış 8 tane olgu tespit edilmiştir. Bu 
vakalarda enerji içeceği dışında myokardiyal iskemiyi tetikleyecek faktör bulunamamış olup, enerji içeceğinin muhtemel 
tetikleyici olduğu düşünülmüştür. Myokardın en sık viral nedenler dolaysıyla görülürken, toksinler, ilaçlar nedeniyle de myokartdit 
görülebilmektedir. İnflamasyon sürdükçe kardiyomiyopatler görülebilir. Yaptığımız literatür taramalarında enerji içeceği alımına 
bağlı myokardit olgusuna rastlamadık.  
Olgu: 21 yaşında erkek hasta acil servise son 48 saattir mevcut sternum üzerinde olan göğüs ağrısı ile başvurdu. Hastanın, tıp 
öğrencisi olduğu son 3 aydır düzenli olarak günde en az 1 defa olmak üzere Monster 250 ml enerji içeceğinden uykusuz kalmak 
için içtiği öğrenildi. Fizik muayenede Kan basıncı:145/95 mm/Hg Nabız:105/dk Ateş; 36,6 °C, sPO2: %98 Kalp sesleri doğal ek 
ses üfüfm yok, Ekg; sinus taşıkardisi saptandı. Labaratuar; Wbc:6900 mm3, Ck:235 U/L, ck-mb:46 U/L,Troponin: 2,33ng/ml 
troponin değerleri tedricen artan hastanı; koroner anjiografisi normaldi. Ekokardiyografide sol ventrikül sistolik fonksiyonu global 
hipokinetik, ejeksiyon fraksiyonu: %45-50 olarak degerlendirildi. Hasta myokardik ön tanısıyla Etodolak 1200 mg/gün başlandı 3 
gün koroner yoğun bakım ünitesinde takip edildi, şikayetleri gerileyen hasta Etodolak 400mg ilaç önerisiyle ve şifayla taburcu 
edildi.  
Sonuç: Enerji içeceklerinin akut ve kronik alımına bağlı birçok kardiyak yan etkisinin olabileği bilinmelidir. Myokardit daha çok 
enfeksiyöz nedenlere bağlı olarak gelişsede non enfeksiyöz sebeplerden dolayıda myokardit vakaları görülebilmektedir. Enerji 
içeceklerin myokardit yaptığına dair kesinleşmiş herhangi bir kesin bulgu yoktur anacak söz konusu hastada muhtemel başka bir 
sebep bulunamamıştır. 
  
Anahtar Kelimeler: Anjina, enerji içeceği, miyokardit, troponin 
 
 
P 223 NADİR BİR KARIN AĞRISI BULGUSU: YÜKSEK DANSİTELİ BARSAK İÇERİĞİ 
  
Mehmet Emre Erimşah1, Melih Yüksel1, Veysi Eryiğit2, Ulaş Karaarslan2, Arif Kadri Balcı2, Özgür Önder Karadeniz2 
 

1Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Balıkesir 
2Balıkesir Devlet Hastanesi, Acil Servisi, Balıkesir 
  
İnce barsak feçes işareti, dilate ince barsak segmentlerinde, feçes benzeri gaz habbecikleri içeren partiküler materyal varlığı ile 
karakterize bir barsak obstrüksiyonu bulgusudur. Azalmış intestinal motilite ve absorbsiyon ile artmış olan sekretuvar aktiviteye 
bağlı oluşmaktadır. Çoğu zaman radyolojik olarak ileus bulgusu olarak kabul edilse de nadiren doğal olarak da izlenebilir. 
Halsizlik ve karın ağrısı şikayetiyle acil servisimize başvuran 43 yaş kadın hasta şikayetlerinin aralıklı olarak şiddetlendiğini ve 
uzun süredir devam ettiğini ifade etti. Fizik muayenede karında rebaund ve defans olmayan hastanın laboratuvar incelemesinde 
mikrositik anemi ve lökositoz izlendi. Yapılan kontrastsız batın tomografisi incelemesinde mide ve tüm barsak ansları içerisinde 
ince barsak obstrüksiyonunda görülebilen "ince barsak feçes işaretine" benzer görüntüde hiperdens materyel dikkat 
çekmekteydi. Barsak obstrüksiyonu kliniği bulunmayan hastanın anamnezi derinleştirildiğinde uzun süredir toprak yeme (Pika) 
alışkanlığının olduğu öğrenildi. Hastanın yeme bozukluğunun demir eksikliği ile ilişkili olabileceği düşünüldü oral demir preparatı 
ve analjezik başlanarak psikiyatri polikliniği önerisiyle taburcu edildi. Billaud’a göre BT’de ince barsak feçes işareti mevcudiyeti 
daima patolojik bir durum ile birliktelik göstermektedir. Lazarus'un çalışmasında ince barsak obstrüksiyonu olan hastaların 
%55.9'unda feçes işareti bildirmiştir ve çalışmasında ince barsak feçes işareti görülmesi ile ince barsak obstrüksiyonu tanısı 
arasında anlamlı istatistiksel ilişki bildirmemiştir. Çekumdan terminal ileuma reflü sonucu nadir de olsa distal ileal barsakta fekal 
içeriğin normal bulgu olarak görülebildiği durumlar bildirilmiştir. Bizim olgumuzda ince barsak feçes işaretinden farklı olarak 
barsak dilatasyonu ve distal obstrüksiyon bulunmamaktaydı ayrıca kontrastsız tomografi incelememizde yüksek dansiteli barsak 
içeriği dikkat çekmekteydi. Pika en az bir ay boyunca besleyici değeri olmayan bir maddenin aşırı miktarda yenmesi ile 
karakterize bir davranış bozukluğudur. Ülkemizin de içinde bulunduğu bazı toplumlarda özellikle çocukluk yaşı grubunda daha 
sık görülse de yetişkinlerin karın ağrısı ayrıcı tanısında pika akla getirilmelidir. 
  
Anahtar Kelimeler: Anemi, ince barsak feçes işareti, pika 
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P 224 THE MOREL-LAVALLEE LESION: A RARE CAUSE OF THIGH SWELLING 
  
Can Üner, Senem Bıçakçı, Eren Gökdağ, Özlem Güneysel 
 
Istanbul Dr. Lütfi Kırdar Kartal Training and Research Hospital, Emergency Medicine Department, Istanbul 
  
A 66-year-old woman patient presented to our emergency service for ecchymosis and acute onset of pain along the left 
proximal thigh. The patient who had no complaints previously had a past medical history of relative trombosis and several times 
of plasma exchange and using acetylsalicylic acid. Vital signs at the time of admission were as follows; blood pressure was 
122/73 mm-Hg, heart rate was 80/min, her oxygen saturation, breathing room air, was %99. She was afebrile (temperature: 
36,9ºC), her respiratory rate was 20/min. Her blood glucose level was 140 mg/dl.The patient noticed pain and ecchymosis after 
her grand-son gave a kick. Physical examination first revealed an ecchymosis on the left distal lateral thigh but after a few hours 
the ecchymotic area increased along the left inguinal and femoral region (Figure 1a). On palpation; diffuse edema and soft, 
fluctuant lesion were present under the ecchymosis (Figure 1b) and there was a fluctuant swelling on the lateral side of the left 
thigh. Pelvic and right femur radiographs revealed no underlying fractures. There was not any sign of leceration or ulceration. 
Laboratory results were as follows; hemoglobin:7.9 g/dl, hematocrit: 23, platelet:223000/uL. An ultrasound of the left lower 
extremity was performed, a hematoma was identified and a compressive bandage and extremity elevation were applied. The 
lesion didn’t regress in size over the follow up. 
The patient was admitted to orthopedic surgery ward. The hematoma was drained with a small incision. Damaged tissue 
debridement was performed and a partial-thickness skin graft was applied. A drain was placed and delayed of a day. On the 
seventh day she was discharged with an additional follow-up observation 
  
Keywords: Ecchymosis, Morel-Lavallee, soft tissue trauma, thigh 
 
 
P 225 OCULOGYRIC CRISIS DUE TO USE OF METOCLOPRAMIDE 
  
Eren Gökdağ, Orhan Alkan, Can Üner, Özlem Güneysel 
 
Istanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, Emergency Medicine Department, Istanbul 
  
Introduction: Oculogyric crisis is a dystonic reaction which usually occurs after the use of antiemetics, antipsycotics, anti 
depressants, antiepileptics and antimalarials. Here we report a case with oculogyric crise which occurs after taking the first 
tablet of metoclorpromide. 
Case Report: A 15-year-old woman patient presented to our emergency service for maximal upward deviation of the eyes. The 
patient who had no complaints previously had a past medical history of gastroenteritis for 2 days. After starting her medications 
and taking metoclorpromide her semptoms started. The eyes deviated to the upward; cardiac, pulmonary and the other systems 
examinations are normal. After the diagnose of oculogyric crises due to metoclorpromide diphenhydramine (1mg/kg) was given 
with intravenous infusion. 20 minutes after starting the treatment signs and symptoms relieved. After 2 hours follow up the 
patient was discharged from the emergency department. 
Discussion: Oculogyric crisis commonly seen after using neuroleptic drugs. After treatment with antiemetics, antipsychotics, 
antidepressants, antiepileptics, antimalarials, and other drugs medication-induced acute dystonia can be seen.(2,3) These 
drugs by the way of a nigrostriatal dopamine D2 receptor blockade, causing acute dystonic reactions and increases striatal 
cholinergic output. Side effects are dose independent Treatment involves Benzatropine and/or Diphenhydramine and/or 
Diazepam or LorazepamThere were not any abnormalities in neurologic and ophthalmologic examinations and vitals of this 
case. All laboratory tests results were in normal range. Cranial CT was normal. The history and physical examination of the 
patient guided the diagnose to metoclopramide-induced oculogyric crisis.In conclusion, we discuss the case which is rare but 
easily diagnosed by history and physical examination. Clinicians should be aware of the oculogyric crises, take a good history 
and immediately start the treatment. 
  
Keywords: Dystonia, metoclorpromide, oculogyric crisis 
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P 226 PNEUMOMEDIASTINUM: RARE CASE OF DYSPNEA 
  
Orhan Alkan, Can Üner, Eren Gökdağ, Özlem Güneysel 
 
Istanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, Emergency Medicine Department, Istanbul 
  
A 75-year-old woman patient presented to our emergency service for dyspnea and acuteonset of pain and swelling along the 
throat, inability to talk. The patient who had no complaints previously had a past medical history of Alzheimer’s disease. Vital 
signs at the time of admission were as follows; blood pressure was 120/70 mm-Hg, heart rate was 80/min, her oxygen 
saturation, breathing room air, was %94. She was afebrile (temperature: 36,9ºC), her respiratory rate was 20/min. Her blood 
glucose level was 110mg/dl. Her symptoms started after eating an apple. Physical examination first revealed crepitations under 
the neck skin. Cardiac, pulmonary and the other systems examinations are normal. With a thorax CT scan she was consulted to 
Ear Nose Throat (ENT) doctor and pieces of apple was found in the larynx. With the help of an endoscope it was taken from 
there. In the CT scan subcutaneous emphysema and pneuomomediastinum was The patient was admitted to thoracic surgery 
ward. With conservative therapy, nasal oxygenand closed monitoring, on the seventh day she was discharged with an additional 
follow-up observation. 
  
Keywords: Apple, dyspnea, pneumomediastinum 
 
 
P 227 OLGU SUNUMU: KOLŞİSİNE BAĞLI HEPATOTOKSİSİTE 
  
Havva Şahin Kavaklı1, Fatma Gezer2, Mustafa Karakuş1, Özlem Serkant3, Hıdır Yılmaz1, Ülkü Arslan1, Cem Akman1 
 

1Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Servis Kliniği, Ankara 
2Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Servisi, 
Ankara 
3Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Bölümü, Ankara 
  
Giriş: kolşisin zehirlenmesi nadir görülen bir durumdur. Biz intihar amaçlı yüksek miktarda kolşisin alımına bağlı hepatotoksisite 
gelişen bir olguyu rapor etmek istedik. 
Olgu: 18 yaşında bayan hasta intihar amaçlı 30 adet kolşisin tablet alması nedeniyle acil sevise getirildi. 60 kg olan hastanın 
Colchicum Dispert draje 0,5 mg/kg’a tekabül etmekteydi. Hastanın ilk başvurduğu merkezde genel acil toksikolojik yaklaşım 
yapılmışt. Kan tahlillerinde ALT: 111U/L AST: 78 U/L olarak saptanınca yoğun bakım ünitesine yatırılması gerektiği; hastanemiz 
yoğun bakım ünitesinde uygun yer olması nedeniyle hastanemiz acil servisine getirildi. Acil Servisimizde yapılan kan 
tahlillerinde ALT: 134 mmol/L; AST: 129 mmol/L; ptz: 19.3 sn; INR: 1.58, PT: 38.7 saptandı. Destek tedavisi başlanan hasta 
yoğun bakım ünitesine yatırıldı. Yoğun Bakım Ünitesinde yatışı süresince karaciğer fonksiyon testleri takip edilen hastanın 
giderek karaciğer enzimleri arttı ve yatışının 4. gününde ALT: 703 U/L, AST: 473 U/L olarak tesbit edildi. Yoğun biçimde destek 
tedavisi ve monitörizasyonu sürdürülen hastanın bu değerlerden sonra aşamalı olarak karaciğer fonksiyon testlerinin düzeldiği 
görüldü. Hastanın genel tıbbi durumunun iyi olması ve psikiyatri konsültasyonu sonrası dahiliye servisinde takibi devam 
etmektedir. 
Sonuç: Kolşisin akut gut artriti ve ailevi Akdeniz ateşi gibi inflamatuvar hastalıkların tedavisinde kullanılan bir ilaçtır. Kolşisin 
intoksikasyonu nadir görülen, ancak potansiyel olarak yaşamı tehdit eden bir durumdur. Kolsişin İntoksikasyonu bir multiorgan 
toksitesidir. Aşırı doz kolşisin, etkilenen organlarda, hücre bölünmesini inhibe eder. İntoksikasyonun şiddeti ve mortalitesi alınan 
miktar ile doğrudan ilişkilidir. Terapötik dozuyla toksik dozu, birbirine çok yakındır Kolsişin intoksikasyonunun tedavisi genellikle 
destek tedavisidir. Erken gastrik lavaj yapılmalı ve aktif kömür verilmelidir. Bu olgu sunumuyla biz, kolşisine bağlı 
hepatotoksisiteye dikkat çekmenin yanı sıra; yüksek doz kolşisin aldığından şüphelenilen her hastanın; uygun sıvı, elektrolit 
tedavisi, hemodinamik monitörizasyon için yoğun bakım ünitesinde izlenmesi gerektiğini vurgulamak istiyoruz. 
  
Anahtar Kelimeler: Kolşisin, hepatotoksisite, intoksikayon 
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P 228 KOAH ATAKTA ARTERİYEL PACO2 DEĞERLERİYLE ETCO2 DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 
  
Gökhan İşat, Tuba Cimilli Öztürk, Damla Selma Özalp, Aysel Hünük, Burak Nakış, Özge Ecmel Onur 
 
Fatih Sultan Mehmet Eğitim Araştırma Hastanesi, İstanbul 
  
Dünya Sağlık Örgütü’nün tahminlerine göre dünyada yaklaşık 65 milyon orta- ciddi Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı (KOAH) 
hastası vardır ve KOAH 2012 yılı ölüm nedenleri arasında 3. sıradadır. KOAH hastaları alevlenme dönemlerinde sıkça acil 
servislere başvururlar ve hastaların değerlendirilmesinde arteryel kan gazı tetkiki sıkça kullanılır. Tetkikten elde edilen PaO₂ ve 
PaCO₂ değerlerini, invaziv olmayan yöntemlerle ölçebilmek için çalışmalar yapılmaktadır. Kapnografi, invaziv olmayan CO₂ 
seviyesi ölçüm yöntemidir. Yöntemin ekspiryum sonu ölçtüğü en yüksek değer end-tidal CO₂ (ETCO₂) olarak adlandırılmaktadır. 
Çalışmamızda, acil serviste KOAH alevlenmesi ön tanısı alan hastaların, tanısını doğrulamada, tedavisini yönlendirmede, 
tedaviden fayda görüp görmediğini saptamada, ETCO₂ değerlerinin, PaCO₂ değerleri yerine kullanıp kullanılmayacağını 
belirleyebilmeyi amaçladık. 
Çalışmamız acil servise nefes darlığı şikayetiyle başvurup KOAH alevlenmesi ön tanısı alan 78’i erkek, 43’ü kadın olmak üzere 
toplam 121 olguda gözlemsel ve prospektif olarak yapıldı. Kan gazı analizi endikasyonu olan hastalardan kan gazı tetkiki alımı 
sırasında, sidestream yöntemi ile ETCO₂ ölçümü yapıldı. Ölçümler tedavi sonrası 1. saatte tekrarlandı. Tedavi öncesi ve sonrası 
PaCO₂ ile ETCO₂ değerleri arasında pozitif yönlü korelasyon saptandı (r=0.736, p<0.01 / r=0.883, p<0.01). Yüksek ETCO₂ 
değerlerine, yüksek PaCO₂ değerlerinin eşlik ettiği görüldü. Tedavi öncesi ve sonrası elde edilen sonuçlar; Bland Altman 
yöntemiyle değerlendirildiğinde; ölçümlerimizin çoğu uyum limitleri (-4.9 ve +31,4 / -2.6 ve +9,4) arasında ve ortalama farklar 
13,2 ve 8,4 tespit edildi. Sonuçlar istatistiksel olarak uyumlu kabul edilse de, ETCO₂ ile PaCO₂ arasındaki farkların ortalamaları 
yüksek olduğu için; klinik olarak ETCO₂ değerinin, PaCO₂ değeri yerine kullanımının kısıtlandığı saptandı. 
Sonuç olarak ETCO₂ değerleri PaCO₂ değerleri yerine kullanılamasa da, yüksek ETCO₂ değerleri KOAH hastalarında kan gazı 
sonucunu beklemeden invaziv olmayan mekanik ventilasyonun, tedavinin bir parçası olması gerektiğini gösterebilir. Alevlenme 
döneminde ventilasyon desteği alan hastaların, hastaneye yatış oranları daha yüksek olduğundan; yüksek ETCO₂ değerleri 
yatarak tedavi gereksinimini öngörmede kullanılabilir. Sağladığı bu yararlara rağmen ETCO₂ değerlerinin, KOAH alevlenme 
hastasını değerlendirmedeki ve tedavisini yönlendirmedeki rolü kısıtlıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: ETCO2, KOAH, PaCO2, sidestream 
 
 
P 229 HUZURSUZ BACAK, HUZURSUZ DOKTOR ! 
  
Taygun Baykal, Aslı Bahar Uçar, Fatih Doğanay, Muharrem Doğan, Demet Doğan, Tanju Biçer, Yılmaz Aydın,  
Özge Onur 
 
Fatih Sultan Mehmet Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İstanbul 
  
Huzursuz bacak sendromu (HBS) özellikle gece, uyurken veya dinlenirken bacaklarda oluşan rahatsızlık hissi ile kendini 
gösteren bir klinik tablodur. Hastalar tarafından tam olarak ifâde edilemeyen ancak uyluk, bacak ve ayaklarda, hâttâ bâzı 
hastalarda kollarda ürperme, kaşınma, ezilme, yanma, karıncalanma olarak ifâde edilebilen bir rahatsızlıktır. Ekstremitelerde 
hissedilen anormâl duyum/dizestezi dayanılmaz derecede hareket etme ihtiyacı ve motor huzursuzluğa neden olur. İdioapatik 
başlangıçlı primer veya sekonder HBS tedavisinde L-DOPA (L-Dihidroksi fenil alanin) ilk seçilecek ilaçtır. L-DOPA tedavisi 
sırasında %50 hastada tedavi sürerken HBS semptomlarının kötüleşmesi görülebilir. Olgumuzda bilinen HBS olan, düzenli 
olarak parkin, opemin, neurontin kullanan 59 yaşında bayan hasta kliniğimize bacaklarından başlayıp tüm vücuda yayılan 
hareket etme isteği ve uyuşukluk şikayeti ile başvurdu. Daha önce benzer şiddette bir atak öyküsü olmadığını bildirdi. Başvuru 
anında vitalleri stabildi. Gks 15 bilinç açık oryante koopere olan hastada nörolojik muayene istemsiz ve sürekli hareketleri olması 
dışında normaldi. Diğer sistem muayeneleri değerlendirilebildiği kadarıyla normaldi.Hasta nöroloji konsültanıyla beraber 
değerlendirildi ve sedatize edilmesine karar verildi. Sedasyon amaçlı olarak verilen ajanlara hasta direnç gösterdi.Kasılmaları ve 
hareketleri sonlanmadı. Yakınlarının ve hastane personelinin dışarıdan uyguladığı kuvvet ile sedyede tutulabildi.Hastaya 
hastanede kaldığı 19 saatlik süre boyunca toplamda 17 mg dormicum, 800 mg propofol, 10 mg akineton, 50 mg largactil, 10 mg 
nörodol, 20 mg allenik ve nihayet 10 mg diazem uygulandı.Bu sırada kan tetkikleri kranial görüntülemeleri ve bos analizi ile 
nöroloji, enfeksiyon hastalıkları ve psikiatri konsültasyonları tamamlandı.Bu işlemler sonrası nöroloji ve enfeksiyon hastalıkları 
patoloji saptayamazken psikiatri tarafından konversiyon bozukluğu düşünüldü.Tüm bunların ışığında hastaya konversiyon ile 
agreve olmuş HBS atağı tanısı konuldu. Şikayetleri gerileyen hasta bilinci açık oryante koopere ve stabil vitallerle acil servisten 
taburcu edildi. Konversiyon bozuklukları acil servise sık başvuru nedenlerinden biri olsa da ekartasyon tanısı olması nedeniyle 
acil hekimlerini zorlamaktadır.Sonuç her ne kadar konversiyon bozukluğu olsa da bu sonuca ulaşılana kadar tüm diğer tanıları 
dışlamak unutulmamalıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: Huzursuz bacak, konversiyon bozukluğu, psikiatrik acil 
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P 230 FAT EMBOLISM SYNDROM DUE TO BILATERAL TIBIA SHAFT FRACTURES 
  
Utku Murat Kalafat, Ali Saglık, Canan Akman, Serkan Dogan, Tarik Ocak 
 
Kanuni Sultan Suleyman Training and Research Hospital, Department of Emergency Medicine, Istanbul, Turkey 
  
Introduction: Fat embolism syndrome (FES), is a clinical condition that respiratory distress, confusion and petechial rash 
develop due to the fat particles entry into the circulation. It may develop due to traumatic, surgery and non-traumatic events. 
FES the most commonly develops within 24-72 hours following the long bone fractures. Clinical sitiuation can vary from mild 
illness to respiratory failure and coma. Diagnosis is made according to clinical criteria. We aimed to present the article that 
diagnosis and treatment of case report which FES develops due to bilateral tibia shaft fractures through a motor vehicle 
accident. 
Case: 22-year-old male patient was brought to our emergency department via ambulance because of a traffic accident. On 
physical examination; he was conciousness, cooperative, oriented. We detected ecchymosis on the left eyelid, abrasions on left 
hand, tenderness, bruising and deformity on front localization of his both tibia. We detected fractures of both tibia shafts. The 
patient was referred to neurosurgeon and orthopedist. The patient who detected any cranial pathology, was applied bilateral 
long leg cast splints and he was admitted to trauma patient observation room because of follow-up. The patient who improved 
confusion and generalized tonic-clonic seizure during observation was applied diazepam 10 mg via intravenously because of 
stop seizure and respiratory support. Control brain CT was not shown a new pathology. The patient's diffusion magnetic 
resonance imaging was demonstrated bilateral diffuse multiple diffusion limitations such as fat embolism. The patient was 
admitted to intensive care unit for further examination and treatment about fat embolism.  
Conclusion: As a result, patients who have long bone fractures, should be considered FES. We suggest that rapid evaluation 
of suspicious clinical signs of FES that life-threatening and early diagnosis may reduce mortality and morbidity. 
  
Keywords: Fat embolism, fracture, trauma 
 
 
P 231 ANTİKOAGÜLAN MI? EMBOLEKTOMİ Mİ? 
  
Mehmet Emre Erimşah1, Melih Yüksel1, Veysi Eryiğit2, Ulaş Karaarslan2, Erhan Akdaş2, Ahmet Cevdet Toksöz2 
 

1Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Balıkesir 
2Balıkesir Devlet Hastanesi Acil Servisi, Balıkesir 
  
Periferik arteryel embolinin en sık nedeni vakaların %85 'inden fazlasında kardiyaktır. Görüntüleme tekniklerindeki gelişmeler 
sayesinde periferik arteryel embolinin nonkardiyak nedenlerinin sıklığı artmaktadır. Nonkardiyak nedenler arasında aorta, 
vakaların %5'ine neden olmaktadır. Mural trombus sıklıkla aorta da anevrizmal hastalık ve ciddi aterosklerotik tıkayıcı hastalık 
durumunda izlenmektedir. Aksine nonanevrizmal ve nonaterosklerotik aortadan kaynaklanan de novo mural trombus fazlasıyla 
nadirdir. Arteryel emboli tanısını koymak kadar hastaya uygun tedavi yöntemine karar vernek de hayati öneme sahiptir. 
Ani başlayan ve şiddetli karın ağrısı ve lomber ağrı şikayetiyle acil servise başvuran 45 yaş bayan hasta ağrısının hayatındaki 
en şiddetli ağrı olarak tarif etti. Anamnezinde migren dışında bilinen hastalık hikayesi bulunmuyordu. Fizik muayenede rebaund 
saptanmayan hastanın istemli defansı mevcuttu. Hastanın laboratuar incelemesinde lökositoz dışında patolojik sonuç izlenmedi. 
Kontrastlı torako - abdominal tomografide torasik aortadan abdominal aorta renal arter orifislerine dek uzanan en kalın yerinde 
% 60-70 darlığa neden olan trombus izlendi. Trombus materyali SMA orifisinde tama yakın oklüzyona neden olmaktaydı ancak 
distal dallar patent izlendi. Sağ böbrekte yaygın olmak üzere her iki böbrekte enfarkt alanları izlendi. Hastanın yeni başlayan 
ağrısının renal emboli ile ilişkili olduğu düşünüldü. Hasta kalp ve damar cerrahisi adına yoğun bakım ünitesine yatırıldı, 
antikoagülan tedavi düzenlendikten sonra hasta poliklinik takibi için taburcu edildi.  Vakamızdaki non ateromatöz, nonanevrizmal 
aortadan orjin alan emboli tanımlanmıştır. Wiesmann ve Tobin'in1958'de aortik mural trombusu tanımlamalarından buyana 
mural trombus, arteryel tromboemboli kaynağı olarak kabul edilen net bir klinik tablodur. Aort trombusu tedavisinde sadece 
antikoagulan tedavinin bulunduğu, tromboliz veya tromboaspirasyon ve cerrahinin olduğu çeşitli tedavi yöntemleri uygulanmıştır. 
Literatürde çoğu tedavi opsiyonu periferik veya viseral makroembolik olay geçirmiş hastaların tedavisine dayanmaktadır. Bu gibi 
durumlar sistemik antikoagulasyon tedavinin dayanak noktası olmaktadır. Genç hastalarda geniş ve hareketli trombus varlığında 
ya da rekkürren embolik olay geçiren ve cerrahi riskleri yüksek olmayan hastada cerrahi trombektominin antikoagülan tedaviye 
üstün olduğunu düşünülmektedir. 
  
Anahtar Kelimeler: Aort, antikoagülan, emboli 



11. TÜRKİYE ACİL TIP KONGRESİ 
 
26 – 29 Ekim 2015, Acapulco Otel, KKTC 

 
	  

221	  

TATKON 2015 

P 232 POPEYE BULGUSU 
  
Burak Nakış, Yalman Eyinç, Cansu Arslan, Tuba Cimilli Öztürk, Özge Ecmel Onur 
 
Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul 
  
Amaç: Biseps tendon rüptüründe retrakte kasın kolda büyük bir distorsiyon şeklinde görülmesi Popeye Bulgusu olarak 
adlandırılır. Olgumuzda dikkatli bir inspeksiyon ile biseps tendon rüptürü tanısı konulabileceğinden ve böylece gereksiz tetkik ve 
zaman kaybının önüne geçilebileceğini sunmayı amaçladık. 
Olgu: 42 yaşında erkek hasta acil servisimize sağ omuz ve kolda ağrı ve şişlik şikayeti ile başvurdu. Ağır bir yük kaldırdıktan 
sonra sağ kolunda aniden ağrı ve şişlik oluştuğunu belirtti. Bilinen bir hastalığı ve ilaç kullanım öyküsü yoktu. Fizik 
muayenesinde sağ kolda Popeye Bulgusu ile uyumlu şişlik görüldü. Nörovasküler muayenesinde patolojik bir durum 
saptanmadı. Ortopedi konsültasyonu istenen hasta konservatif tedavi ile taburcu edildi. 
Sonuç: Biseps tendon rüptürü gençlerde daha çok ağır bir yük kaldırma sonucu gerçekleşirken yaşlılarda dejeneratif 
hastalıklara bağlı oluşmaktadır. Tipik olarak kol ve omuzda ağrı, şişlik ve ekimoz görülür. Tanıda anamnez ve fizik muayene 
genellikle yeterli olmaktadır. Parsiyel rüptürlerde MR ve ultrason tanıda yardımcı olabilecekken komplet rüptürlerin tanısında 
kullanılmalarına gerek yoktur. Acil serviste tedavide ağrı kontrolü ve şişliği gidermek için soğuk uygulama yeterli olacaktır. 
  
Anahtar Kelimeler: Biseps tendon rüptürü, popeye bulgusu, ortopedik aciller 
 
 
P 233 ÇOCUK İŞÇİ VE MULTİ TRAVMA: OLGU SUNUMU 
  
Ülkü Arslan, Havva Şahin Kavaklı, Hıdır Yılmaz, Ahmetali Sezer, Cem Akman, Mustafa Karakuş 
 
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Servis Kliniği, Ankara 
  
Giriş: Çocuklarda anatomi ve fizyolojinin farklılıklar göstermesine bağlı olarak multi travma özellikli bir durumdur. Biz üzerine 
ağırlık düşmesine bağlı crush yaralanma ve multitravması olan 12 yaşında erkek çocuk hastayı rapor etmek istedik. 
Olgu: On iki yaşında erkek çocuk hasta acil servise 2 ton beton yığınının altında kalma şikayetiyle getirildi. Yapılan fizik 
muayenede genel durumu orta, kötü; bilinç açık koopere ve oryante idi. Başvuru esnasında vital bulguları stabil olan hastanın 
çenede abrazyon, göğüs ön yüzünde ve batında yaygın cilt abrazyonları batında özellikle alt kadranlarda hassasiyet, sol pelvik 
bölgede hassasiyet,sol uyluk sol gluteal bölgede yaygın ekimotik lezyonlar, sol kol axiller bölge sol dirsek fleksör yüzde yaygın 
abrazyon ve sol kolda deformite mevcuttu. Sırtta ve lomber bölgedede çok yaygın abrazyon ve sağ uyluk lateralde abrazyon 
izlendi. Hastanın kendinden alınan ifadede inşaatta çalışmakta iken üzerine beton düştüğü öğrenildi. Travmaya bağlı solda 
pnömotoraks, safra kesesi perforasyonu, pelvis parçalı fraktürü, mesane perforasyonu olan hasta pediyatrik travma merkezine 
sevkedildi. 
Sonuç: Çocuklarda ciddi yaralanmalarda ilk müdaheleleri acil serviste yapıldıktan sonraki takip ve bakımları pediyatrik travma 
merkezlerindeki yoğun bakım ünitelerinde sürdürülmelidir. Yaralanmanın şiddetini belirlemede pediyatrik travma skoru oldukça 
faydalıdır. Çocuklardaki şiddetli yaralanmaların takip edildiği merkezlerde; pediyatrik cerrahi uzmanının yanı sıra acil tıp uzmanı, 
anesteziyoloji, beyin cerrahı, ortopedi uzmanı, çocuk yoğun bakım uzmanları ekipte olmalı ya da bu kişilere ulaşmak kolay 
olmalıdır. Diğer yandan hastanın travma nedeninin iş kazası olması diğer bir dikkat çeken yöndür. Literatüre baktığımızda çocuk 
işçi ve iş kazaları geri kalmış ya da gelişmekte olan ülkelerde bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Çocukların çalıştırılması 
ve buna bağlı yaşanan sıkıntıları önleyici politikalar oluşturulmalıdır. Biz çocuklarda multi travma yönetimi ve çocuk işçi 
çalıştırılması problemine dikkat çekmek için bu olguyu sunmak istedik. 
  
Anahtar Kelimeler: Acil servis, çocuk işçi, multi travma 
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P 234 NADİR BİR PULMONER EMBOLİ NEDENİ: SAÇMA EMBOLİSİ 
  
Kamil Tünay, Zeliha Copcuoğlu, Nermin Burcu Çoker, Gökhan Karamişe, Okay Demirkan, Emel Gökalp, Talip Çevik 
 
Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Afyonkarahisar 
  
Giriş: Pulmoner emboli sık karşılaşılan bir kardiyovasküler acil durumdur. Nontrombotik pulmoner emboliler (NTPE) sıklıkla 
morbidite ve mortalite nedeni olan pulmoner tromboemboliden farklı olarak daha az görülmektedir. NTPE özgül olmayan klinik 
bulgular ile ortaya çıkmakta ve özel tanı ve tedavi seçenekleri gerektirmektedir. Farklı hücre tipleri, bakteriler, mantarlar, yabancı 
maddeler (talk pudrası, nişasta, selüloz, pamuk, kateter parcaları, kılavuz teller ve vena kava filtreleri, koiller ) ve gazlar 
pulmoner dolaşımda emboli oluşturabilir. Trombotik pulmoner embolinin aksine NTPE’in etkileri sadece mekanik olmayıp 
embolik ajanın doğası ile de bağlantılıdır. Dispne, göğüs ağrısı, öksürük, hemoptizi, senkop ile kendini gösterebilir. Tanıda direkt 
grafiler, bilgisayarlı tomografi, ekokardiografi, ventilasyon perfüzyon sintigrafisi, pulmoner anjiografi kullanılabilir.  
Olgu: 22 yaşında erkek hasta AKÜ Acil Servise pompalı tüfekle yaralanma nedeniyle başvurdu. Başvuru anında TA: 130/80 
mmhg, nabız:94/dk, solunum sayısı:18/dk,spo2:%100 idi. Genel durumu iyi, bilinci açık, oryante, koopere idi. Fizik 
muayenesinde sağ ön kol distalinde 5x5 cm’lik, humerus proksimalinde 5x5 cm’lik doku defekti ve çok sayıda saçma giriş 
delikleri mevcuttu. Sağ kol periferik nabızlar yoktu. Vücutta başka herhangi bir yerde giriş-çıkış deliği saptanmadı. Solunum 
sesleri olağan,ral veya ronküs yoktu. Hastanın laboratuvar değerleri normal saptandı. Çekilen direkt grafilerde sağ radius 
distalinde parçalı fraktür ve sağ humerus proksimalinde yumuşak dokuda multipl saçma taneleri görüldü. PAAC grafisinde sol 
hemitoraksta bir adet saçma tanesi görüldü. Toraks duvarında giriş –çıkış deliği saptanmaması üzerine kontrastlı toraks 
tomografi çekildi ve sol akciğer orta lobunda pulmoner arter dalının distalinde arter içinde bir adet saçma görüldü. Venöz 
yaralanmaya sekonder saçma ile NTPE olarak yorumlandı.  
Sonuç: Trombotik olmayan pulmoner emboli farklı bir klinik tablo oluşturmaz. Çeşitli materyallere bağlı olarak meydana gelebilir 
ve geniş yelpazede yer alan klinik tablolara yol açarak, tanı konmasını güçleştirir. Ateşli silah yaralanmalarında saçma 
tanelerine bağlı nontrombotik pulmoner emboli olabileceği akla getirilmelidir. Tedavi genellikle destekleyici olmakla birlikte 
emboli materyalinin niteliğine ve klinik tablonun ağırlık derecesine göre değişebilir. 
  
Anahtar Kelimeler: Nontrombotik pulmoner emboli, saçma, ateşli silah 
 
 
P 235 GEBELİK DÖNEMİNDE AKUT ATRİAL FİBRİLASYON: OLGU SUNUMU 
  
Emine Ayça Şahin, Halil Dogan, Dogac Niyazi Ozucelik, Sezgin Sarikaya, Mustafa Yazıcıoğlu 
 
1Bakirkoy Dr. SadiKonuk Training and Research Hospital, Department of Emergency Medicine, Istanbul, Turkey 
  
Giriş: Sağlıklı görünen ve hikayesinde kardiyak aritmi bulunmayan bireylerde, gebelik aritmiyi tetikleyebilir. Gebelikte kadınların 
hormonal ve hemodinamik durumlarında, kendilerini aritmiye daha yatkın hale getiren önemli değişiklikler oluşur. Önceden tespit 
edilen atrial fibrilasyon’si veya kalp hastalığı olmayan kadınlarda gebelik sırasında AF seyrek olarak gözlenmektedir. Önceden 
AF tanısı almış hastaların %52’si gebelik sırasında yeni ataklar yaşamaktadırlar; buna ilave olarak, gebelik sırasında aritmi 
gelişen kadınlarda daha fazla fetal komplikasyon meydana gelmektedir. Gebelikte çarpıntı şikayeti ile başvuran hastaların %0.2-
0.3 kadarında müdahaleyi gerektiren taşikardi görülür. Biz bu vakada akut AF ile acil servise başvuran gebe hastalarda 
kardiyoversiyonun etkinliğini ve genel tedavi yaklaşımını tartıştık. 
Olgu: Bilinen kardiyak hastalığı olmayan,12hafta 4günlük gebeliği olan, 39 yaşında kadın hasta acil servisimize 1 saat önce 
başlayan çarpıntı ve bulantı şikayetiyle başvurdu. Hastanın geliş tansiyonu 130/60 mmHg, nabız 150/ dakika, solunum sayısı 
20/dakika idi. Çekilen EKG de hızlı ventrikül yanıtlı atriyal fibrilasyon görüldü. Hemodinamisi stabil olan hasta acil servisimizde 
takibe alındı. Kadın doğum tarafından değerlendirilen hasta da obstetrik patoloji saptanmadı. Ekokardiyografide EF %65, kalp 
kapakları ve kalp boşlukları normal izlendi. Trombüs görülmedi. 12 saatlik takibin ardından ritmi düzelmeyen hastaya 
kardiyoversiyon planlandı. Öncesinde hasaya 5000ü heparin yapıldı. Sedasyon amaçlı intravenöz 3 mg midazolam puşe 
yapıldı. Maske O2 altında Hastaya 100J ile senkronize kardiyoversiyon yapıldı. İşlem sonrası çekilen EKG de, kalp ritminin 
normal sinüs ritmine döndüğü izlendi. Tansiyon 90/60 mmHg, nabız 80/dakika, sPO2: % 95 olarak kaydedildi. Hastabaşı yapılan 
acil usg de FKA+ ve bebek hareketleri normal izlendi. Sonrasında kadın doğum tarafından yapılan obstetrik usg de patoloji 
tespit edilmedi. Gebeliği sıkıntısız devam eden hasta 6 ay sonra normal doğum ile sağlıklı bir doğum yaptı.  
Sonuç: Atriyal fibrilasyon gebelikte çok nadir görülmekle birlikte acile başvuru nedenleri arasındadır. Gebeliğin ilk üç ayındaki 
organogenez dönemi boyunca tüm ilaçlardan kaçınılmalıdır. Gebe olan ve olmayan kadınlarda enerji gereksinimleri benzerdir. 
Kardiyoversiyon atriyal fibrilasyonlu gebe hastalarda güvenli ve etkili bir tedavi yöntemidir. 
  
Anahtar Kelimeler: Atriyal fibrilasyon, gebelik, kardiyoversiyon, aritmi 
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P 236 AĞIZDAN SENTETİK KANNABİNOİD ALIMI: OLGU SUNUMU 
  
Deniz Algedik, Halil Dogan, Dogac Niyazi Ozucelik, Sezgin Sarikaya, Nursel Kaya 
 
1Bakirkoy Dr. SadiKonuk Training and Research Hospital, Department of Emergency Medicine, Istanbul, Turkey 
  
Sentetik kanabinoidler adolesan ve genç erişkinler tarafından gittikçe artan bir sıklıkta kötüye kullanılmaktadır. Katı halinde 
üretilen bu sentetik bileşenler, solventlerle sıvı hale getirilerek kurutulmuş bazı bitkilerin üzerine sprey şeklinde sıkıldıktan sonra 
pazarlanmakta ve yakılarak dumanı inhalasyon yoluyla kullanılmaktadır. Bu yazıda, sentetik kanabinoid yaygın kullanım şekli 
dışında literatürde şu ana kadar bildirilmeyen yüksek doz oral sentetik kannabinoid alımı olan 2 olguyu sunduk.  
Olgu 1: On beş yaşında erkek hasta, acil servise bulantı, kusma, çarpıntı ve taşkınlık yapma nedeniyle polis tarafından getirildi. 
Hasta 2 saat önce sokakta elinde bulunan 2 adet 3 er gramlık bir bonzai içeriğini polislerden saklamak için çiğneyerek yutma 
öyküsü mevcuttu. Fizik muayenede genel durum iyi, şuur açık, oryante, koopere, pupiller izokorik, GKS; 15 Kan 
basıncı:138/78mmHg nabız 105/dak sat %98, ateş 36.7 °C. Yapılan sistem muayeneleri doğal idi. Hasta monitorize edilip 
150ml/saatten 0.9 izotonik başlanıldı. Yapılan tetkiklerinde rutin kan tetkilerinde patoloji olmayıp gönderilen idrar kan ilaç 
düzeylerinde sentetik kannabinoid 39.5 ( <20). Hasta acil serviste 48 saatlik takip sonrası nefes darlığı çarpıntı şikayetleri 
gerilemesi üzerine taburcu edildi. 
Olgu 2: 21 yaşında erkek hasta 3 saat önce 2 adet 3 er gramlık bir bonzai içeriğini polislerden saklamak için çiğneyerek yutma, 
çarpıntı ve taşkınlık yapma nedeniyle polisler tarafından getirildi. Fizik muayenede genel durum iyi, şuur açık, oryante, koopere, 
pupiller izokorik, yer zaman oryantasyonu tamdı GKS; 15 Kan basıncı:125/70mmHg nabız 110/dak. Diğer sistem bulguları doğal 
olan hastanın, laboratua değerlerinde sentetik cannabinoid düzeyi üst sınırda ölçüldü. Hasta monitorize edilip 150ml/saatten 0,9 
izotonik başlanıldı. Hasta acil serviste 36 saatlik takip sonrası şikayetleri gerilemesi üzerine taburcu edildi.  
Sonuç: Sentetik kannabinoidlerin inhalar olarak alınması çeşitli fiziksel ve piskiyatrik bulgulara neden olmaktadır. Bununla 
beraber oral sentetik kannabinoid alımında bizim iki olgumuzda yaşamsal tehlike yaratacak bulgular izlenmemiştir. 
  
Anahtar Kelimeler: Acil servis, bonzai, çarpıntı, oral sentetik kannabinoid 
 
 
P 237 BONZAİ KULLANIMIMINA BAĞLI KONVÜLSİYON: OLGU SUNUMU 
  
Halil Doğan, Gülden Sinem Çelik, Dogac Niyazi Ozucelik, Sezgin Sarikaya 
 
1Bakirkoy Dr. SadiKonuk Training and Research Hospital, Department of Emergency Medicine, Istanbul, Turkey 
  
Giriş: Sentetik kanabinoidler adolesan ve genç erişkinler tarafından gittikçe artan bir sıklıkta kötüye kullanılmaktadır. Fiziksel 
etkilerin içinde bulantı, kusma, taşikardi, hipertansiyon, tremor, solukluk, hipokalemi, konjonktivit ve nistagmus bulunmaktadır. 
Sentetik kanabinoid kullanımına bağlı ciddi fiziksel olumsuz sonuçlarla ilgili bildirimler sınırlıdır. Sentetik kannabinoid kullanımı 
sonrası epilepsi nöbeti bildirimi nadir olup; bu olguda tonik-klonik konvülsiyon ile gelen vakayı sunarak literatür eşliğinde tartıştık.  
Olgu: 22 yaşında erkek hasta, Acil Tıp Kliniğine tüm vücutta titreme, kasılma, morarma, ağzından köpük gelme şeklinde nöbet 
geçirme, şikayeti ile getirildi. Hastanın 1 yıldır haftada 2-3 sefer sigara şeklinde sentetik kannabinoid kullanımı olduğu ve 
öncesinde sentetik kannabinoid kullanımına bağlı epileptik atağı olmadığı öğrenildi. Hastanın ilk fizik muayenesinde bilinç 
uykuya meyilli, oryantasyon ve kooperasyon bozulmuş, pupiller midriyatik, dört ekstremite aktif hareketli.Kan basıncı 125/67 
mmHg, nabız sayısı; 105/dakika ve solunum sayısı 13/dakika, spO2:%98 olan hastanın, diğer sistem muayeneleri doğalidi. 
Laboratuvar testleride; hemoglobin: 17.5g/dl, hematokrit %50.7, lökosit 9450/mm3, trombosit 151000/mm3, glukoz 158 idi. Diğer 
rutin biyokimyasal tetkiklerinde bir özellik yoktu. Radyolojik görüntülemeler:Kontrastsız Beyin BT ve diffüzyon MR doğal. 
Hastanın acil servis takipleri sırasında tüm vücutta titreme, kasılma, morarma, ağzından köpük gelme şeklinde jenaralize tonik 
klonik nöbeti oldu. Nöbet esnasında hastaya 6 mg dormicum, 300mg eptantoin yapıldı. Laboratuvar analizlerinde Sentetik 
Kannabinoid( K2)-2(EIA) 9.5 olarak üst sınıra yakın çıktı. 
Sonuç: Acil servislerde, bonzai kullanımı ve yan etkileri ile çok sayıda hasta ile karşılaşılıp takip edilmektedir. Dikkatli 
değerlendirilmez ise nöbetin bonzai kullanımına bağlı olduğu atlanabilir. Epileptik nöbet ile acil servislere başvuran hastalarda 
sentetik kannabinoid kullanımı olabileceği düşünülmeli ve yapılabilir ise kanabinoid düzeyi ile kannabinoid kullanıp kullanmadığı 
doğrulanmalıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: Bonzai, nöbet, konvülsiyon, sentetik kannabinoid 
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P 238 HEMİPLEJİ İLE BAŞVURAN GENÇ HASTADA İNTRAKRANİYAL FUNGAL GRANÜLOM 
  
Dikmen Çalışkan1, Zeynep Yüzgeç1, Mehmet Arda İnan2, Ayfer Keleş1 
 

1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Ankara 
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Ankara 
  
Giriş: Aspergillus türleri doğada her yerde bulunurlar. Bulaş yolu genel olarak aspergillus konidialarının inhalasyonu ile 
olmaktadır. Merkezi sinir sistemini (MSS) tutan aspergillozis vakalarında kaynak genel olarak paranasal sinüslerdir. Dissemine 
enfeksiyona sebep olan en yaygın aspergillus formu fumigatus türleridir. MSS tutulumlu aspergillozisleri klinik olarak nöbetle ya 
da nörolojik bulgular ile başvurabilirler. MSS tutulumlu aspergillozisler nadir görülmekle beraber, tedaviye dirençli klinik 
sergileyip ölümcüldürler. Bu olguda acil servise tek taraflı kuvvet kaybı ile başvuran hastadaki intrakraniyal fungal granulom 
tanısı sunulacaktır. 
Olgu: Yirmi sekiz yaşında erkek hasta acil servisimize sol kol ve bacakta ani gelişen kuvvet kaybı ile başvurdu. Geliş vitalleri 
stabil olan hasta, genel durumu iyi, oryante, koopere ve glasgow koma skalası (GKS) 15 olarak not edildi. Fizik muayenesinde 
sol üst ekstremitede 1/5, sol alt ekstremitesinde 2/5 kuvvet kaybı mevcuttu. Çekilen kraniyal bilgisayarlı tomografisi (BT) sağ 
temporal lobda kitle, çevre dokularda ödem ve serebral orta hat shifti olarak raporlandı. Hastaya anti ödem ve profilaktik anti 
epileptik tedavi başlandı. Klinik takibinde genel durumunda kötüleşme ve GKS’nın 8 e düşmesi sebebiyle havayolunu korumak 
amacıyla hasta entübe edildi ve beyin cerrahisi ekibince acil operasyona alındı. Dekompresif kraniektomi ve kitle rezeksiyonu 
yapılan hastadan alınan biyopsi örneği aspegillus fumigatus olarak raporlandı. Hastaya amfoterisin-B tedavisi başlandı. Hasta 
postoperatif 11. gününde halen yoğun bakımda entübe olarak izlenmektedir. 
Sonuç: Bu nadir olguda da görüldüğü gibi intrakraniyal fungal granülomların hızlı ilerleyebilip dramatik kötüleşebileceği 
unutulmamalıdır. Acil serviste yeni tanı alan intrakraniyal kitlelerde, özellikle genç hasta gruplarında fungal enfeksiyonlar akılda 
tutulmalıdır. Erken medikal tedavi ve cerrahi girişim planları yapılmalıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: Aspergillozis, hemipleji, intrakraniyal granülom 
 
 
P 239 PERFORATION WITHOUT PNEUMOPERITONEUM IN CHEST X-RAY 
  
Behnan Gülünay1, Burak Ahmet Oğuz2, Merve Ekşioğlu3, Abuzer Coşkun1, Sedat Özbay1, Osman Mahir Okur1, Oğuz 
Mustafa Cumaoğlu1, Murat Yerliyurt1 
 

1Sivas Numune Hospital, Department of Emergency Medicine, Sivas, Turkey 
2Dr. A. Y. Oncology Training And Research Hospital, Department of Emergency Medicine, Ankara, Turkey 
3Ankara University Faculty of Medicine, Department of Emergency Medicine, Ankara, Turkey 
  
Objective: In adults, perforations of peptic ulcer disease were a common cause of morbidity and mortality with acute abdomen. 
The need for elective surgery in peptic ulcer disease decreased. However, there is no change in the frequency emergency 
surgery due to perforations. Morbidity and mortality in patients with perforation occurring is still a major problem. 
Case: A 21 year-old man with no history of peptic ulcer disease presented with a seven-day history of epigastric pain, which 
may radiate to the shoulder, nausea, dyspepsia and vomiting. He had been treated in another hospital with intravenous fluids 
but the symptoms had not abated. There was no significant medical history. His body temperature was 37,2˚C and the vital 
signs were stable. On his physical examination, there were abdominal tenderness-distention, rebound and increased bowel 
sounds in all quadrants. Laboratory findings were normal. He had no demonstrable gas under the diaphragm on his chest x-ray. 
Because of intense pain and vomiting continued, we used water-soluble contrast medium with a computed tomography scan. 
There was free air under the diaphragm and in the bilier tract. The patient was operated with the diagnosis of gastric perforation.  
Conclusion: Perforated peptic ulcer should be suspected in adults who manifest acute abdominal pain with serious peritoneal 
signs. The absence of pneumoperitoneum in chest x-ray does not exclude the presence of perforated peptic ulcer disease. The 
clinician should be aware of this possibility and try to reach the diagnosis more quickly. 
  
Keywords: Chest x-ray, peptic ulcer, perforation 
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P 240 FİZİK MUAYENE VE TANI SÜRECİ UYUMLU OLMAK ZORUNDA DEĞİLDİR; BİR KÜNT BATIN TRAVMA 
OLGUSU 

  
Sefer Özkaya, Mehmet Fatih Korçak, Serkan Emre Eroğlu, Çiğdem Özpolat, Haldun Akoğlu, Özge Onur, Arzu Denizbaşı 
 
Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, İstanbul 
  
Giriş: Mezenter ve barsak yaralanmaları künt batın travmalarında karaciğer ve dalaktan sonra en sık yaralanan 3. organdır. Bu 
sıklıkta olmalarına rağmen, künt barsak yaralanmaları tanısız kalabilmektedirler. Bu vaka raporunda, acil servise künt batın 
travması ile gelen bir hastanın fizik muayene ile uyumsuz şekilde ilerleyen tanı süreci ortaya konulmak istenmiştir.  
Olgu: 46 yaşında bayan hasta, yaklaşık 20 basamak merdivenden yuvarlanma şikayeti ile acil servise başvurdu. Hastanın 
gelişinde genel durum iyi, oryante ve koopereydi. GKS:15 ve vital bulguları stabil idi. Fizik muayenesinde sağ frontalde 3 cm 
kesi ve derma-abrazyon mevcut olan hastanın, akciğer sesleri eşit ve doğal iken; batın muayenesinde ancak derin 
palpasyonla,bilateral alt kadranlarda,defans ya da rebound olmaksızın saptanan hassasiyet mevcuttu. Normal FAST USG 
bulguları ve geliş laboratuvar tetkikleri normal olan hasta kontrol hemogram ve gözlem amaçlı takibe alındı. Bu takip sırasında, 
hipotansiyon (90/40) ve taşikardi (120/dk) saptanan hastaya IV kontrastlı batın BT (Bilgisayarlı Tomografi) görüntülemesi 
yapıldı. Karaciğerde subkapsuler olan, en kalın yerinde 3 cm’lik hematom ve mezenterik vaskuler yatakta kontrast 
ekstravazasyonu görünen hasta genel cerrahi kliniği tarafından acil laparotomiye alındı. 
Tartışma: Künt batın travmalarının yaklaşık % 5’inde laparotomi gerektiren barsak ve mezenter yaralanmaları tesbit 
edilmektedir.Bu yaralanmalar genellikle hızlı deselarasyon mekanizması ya da mezenterik yapıların vertebra ve karın ön duvarı 
arasında sıkışması ile olmaktadır. Hemodinamik olarak stabil hastalarda duyarlık ve özgüllük oranlarının yüksek olması ve hızlı 
uygulanabilirliği sebebiyle bilgisayarlı tomografi ilk seçenektir. Künt batın travmalı hastalarda BT’ de spesifik yaralanma 
belirtileri; Barsak duvar defektleri, mezenter ve peritonda serbest hava, barsak iskemi bulguları, mezenterik damarlardan 
kontrast ekstravazasyonudur. Künt batın travmalarında barsak ve mezenter yaralanması olanların yaklaşık yarısı belirgin klinik 
bulgu vermemektedirler. 
Sonuç: Künt batın travmalarında fizik muayene bulguları silik olsa bile daha sonra belirginleşen ve ölümcül olabilen patolojiler 
olabilir.Bu yüzden özellikle yüksek enerjili travma geçiren hastalarda erken görüntüleme akla getirmeli ya da bu hastalara 
gözlem odasında en az 12 saat takip yapılmalıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: Künt batın travması, mezenter yaralanması, travma 
 
 
P 241 MEDIASTINAL HEMATOMA PRESENTING CHEST PAIN AFTER CORONARY ARTERY BYPASS GRAFTING 
  
Behnan Gülünay1, Burak Ahmet Oğuz2, Merve Ekşioğlu3, Müge Günalp Eneyli3 
 

1Sivas Numune Hospital, Department of Emergency Medicine, Sivas, Turkey 
2Dr.A.Y.Oncology Training And Research Hospital, Department of Emergency Medicine, Ankara, Turkey 
3Ankara University Faculty of Medicine, Department of Emergency Medicine, Ankara, Turkey 
  
Objective: A mediastinal hematoma is defined as presence of blood within the mediastinum as it dissects fascial planes and 
infiltrates the mediastinal fat. Mediastinal hematomas are usually caused by; thoracic trauma, cardiac and great vessel 
aneurysm or rupture, iatrogenic factors associated with invasive procedures and surgery, coagulation abnormalities, 
spontaneous, etc. 
Case: A 57 year-old man was admitted to our hospital with chest-pain and dull pain, located in the left upper region of the back. 
He had undergone hemodialysis for 16 years because of chronic renal failure. He had a history of coronary artery bypass 
grafting 9 days ago. The drainage tubes were removed on the postoperative day 2 and clopidogrel (75 mg per day) and aspirin 
(100 mg per day) was resumed. On the postoperative day 8, he was discharged. The next day he came to our emergency 
department with chest pain. The patient was hemodynamically stable. His cardiac biomarkers were negative. His platelet count 
and INR were normal. Chest X-ray showed a widened mediastinum. Bedside Echocardiography revealed minimal pericardial 
effusion but no mediastinal hematoma. CT scan of the chest was performed to better assess the widened mediastinum and 
revealed a large left upper mediastinal hematoma.  
Conclusion: When symptoms such as sudden onset of chest pain and dull back pain are present, especially if associated with 
mediastinal widening on chest X-ray, then mediastinal hematoma should be considered especially if the patient has undergone 
coronary artery bypass grafting. 
  
Keywords: Chest pain, mediastinal hematoma, chest X-ray 



11. TÜRKİYE ACİL TIP KONGRESİ 
 
26 – 29 Ekim 2015, Acapulco Otel, KKTC 

 
	  

226	  

TATKON 2015 

P 242 TRAVMA VE RABDOMİYOLİZ: OLGU SUNUMU 
  
Arife Erdoğan, Saylav Ejder Bora, Ezgi Aktürk, Güneş Yılmaz, Arif Akkaya 
 
Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İzmir 
  
Rabdomiyoliz kas hasarı sonrası oluşan bir tablodur. Travmatik ve travmatik olmayan nedenlerle oluşan, klinik ve biyokimyasal 
sendrom olarak tanımlanabilir. Akut böbrek yetmezliği, rabdomiyolizin en yaygın ve en korkulan komplikasyonudur. Özellikle 
hipovolemi ve asidoz akut böbrek yetmezliğine zemin hazırlamaktadır. Hastalar kas ağrısı, halsizlik ve idrar renginin 
koyulaşması, idrar miktarında azalma şikayetleri ile başvururlar. Olgumuzda minör travma sonrası kas enzimleri artan, sıcak yaz 
gününde tarla işine devam eden ve dehidrate kalan bir hastada rabdomiyolize bağlı gelişen akut böbrek yetmezliği gelişen bir 
hasta sunulmuştur.  
62 yaşında erkek hasta, yaklaşık 3-4 gündür olan halsizlik şikayetiyle hastanemize başvurdu. Kronik bir hastalığı olmayan 
hastanın fizik muayenesinde ikter ve batında minimal hassasiyet dışında bir bulgusu yoktu. Hastanın vital bulguları stabildi. 
Anamnezi derinleştirdiğimizde hastanın 1 hafta önce traktörün arkasından düştüğü öğrenildi. Extremite ve burun travması 
oluşmuş ve dış merkezde yapılan kan tetkikleri,direkt grafileri ve tomografisi olağan olduğu söylenmiş. 
Travmadan sonra hastanın ek bir yakınması olmamış,sadece 4 gün önce başlayan halsizlik,ikter ve idrar yapamama şikayeti 
olmuş. Hastanemizde yapılan tetkiklerinde;üre: 234 mg/dl, kreatinin: 12.30 mg/dl, AST: 655 U/L, ALT: 408 U/L, CK: 21550 U/L, 
Amilaz: 445 U/L, T.bilirubin: 15.36 mg/dl, Ca: 8.7 mg/dl, Na 133 mmol/L, K: 5.6 mmol/L, Cl: 93 mmol / L, WBC 13.25 mm3, HGB 
10.8 mm3, PLT 196. INR 1.03, kan gazında Ph: 7.32, HCO3: 19.4 olarak geldi.Hepatit markerleri olağan geldi.Yapılan renal ve 
tüm batın USG’ si olağan. Batın BT sinde acil patoloji saptamayan hastaya bu süre içinde yaklaşık 1000 cc sıvı tedavisi verildi, 
fakat idrar çıkışı olmadı. Hastaya femoral katater takılarak,hemodiyalize alındı.Hemodiyaliz sonrası dahiliye servisine yatırıldı. 
Özellikle yaşlılarda travma durumunda rabdomyoliz ayırıcı tanıda unutulmamalıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: Rabdomiyoliz, travma, akut böbrek yetmezliği 
 
 
P 243 YETİŞKİN ACİL SERVİSİNDE NADİR BİR AKUT BATIN NEDENİ; İNVAGİNASYON 
  
İrfan Aydın1, Mehmet Kaan Poyraz1, Melahat Poyraz2, Uğur Lök1, Umut Gülaçtı1 
 

1S.B. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Adıyaman 
2S.B. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Bölümü, Adıyaman 
  
İnvajinasyon gastrointestinal segmentin bir bölümünün daha distalde yer alan bir barsak segmentinin içine girmesi olarak 
tanımlanır [1]. İnvajinasyon çocuklarda yaygın olmasına rağmen yetişkinlerde nadirdir [2]. Biz bu yayınımızda acil servise karın 
ağrısı nedeniyle başvuran ve invaginasyon tanısı alan iki olguyu sunmayı amaçladık. 
Olgu 1: 30 yaşında erkek hasta karın ağrısı, kusma, kabızlık şikayeti ile acil servisimize başvurdu. Hikayesinde şikayetin dün 
gece başladığı ve ek bir hastalık olmadığı, daha önce herhangi bir operasyon geçirmediği ve devamlı kullandığı ilaç olmadığı 
öğrenildi. Yapılan fizik muayenesinde epigastrik hassasiyet dışında herhangi bir bulgusu yoktu. Labaratuar tetkiklerinde beyaz 
küre (17,56 K/uL) yüksekti. (Referans aralığı 4,3-10,3 K/uL). Yapılan Ultrasonda batın sağ alt kadranda duvarı ve mukozası 
ödemli (toplam 6 mm) kalınlığa sahip yaklaşık 10 cm’lik bir barsak ansı izlenmekte olup bu anstsa peristaltizm seçilmemiş 
olup,invajinasyon açısından şüpheli bulunmuştur. Bu nedenle Tomagrafi çekilen hastada aynı yerde yaklaşık 5,5 cm çapında 
ileo-ileal invajinasyon ile uyumlu görünüm ile beraber yaygın barsak duvarı görülen hasta genel cerrahi tarafından operasyona 
alındı. 
Olgu 2: 89 yaşında bayan hasta ishal ve karın ağrısı ile acil servisimize başvurdu. Hikayesinde 2 aydır kronik ishal olduğu ve 
yaklaşık 20 kg kilo kaybı olduğu öğrenildi. Hikayesinde koroner arter hastalığı, hipertansiyon ve kronik böbrek yetmezliği olduğu 
ve aspirin 100 mg/gün ve indapamid 1,5 mg /gün kullandığı öğrenildi. Yapılan fizik muayenesinde batında yaygın hassasiyeti 
vardı. Defans ve reabaund yok idi. Hastanın kronik ishal ve kilo kaybının olması nedeniyle malignensi düşünüldü ve kontrastlı 
batın tomografisi çekildi. Batın tomografisinde invajinasyon tespit edilmesi üzerine hasta genel cerrahi servisine yatırıldı. 
Sonuç olarak ishal yada kabızlık şikayeti ile acil servise başvuran ve geçmeyen karın ağrısı olan olgularında akut batın 
nedenleri arasında invajinasyon da akılda tutulmalıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: İnvajinasyon, yetişkin, acil servis 
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P 244 GENÇ ERKEK HASTA, ATEŞ; GRİP? 
  
Ali Şahiner, Fatih Doğanay, Serdar Özdemir, Kemal Aygün, Özge Ecmel Onur, Tuba Cimilli Öztürk, Özlem Küsken, 
Gökhan İşat, Bahattin Onur 
 
Fatih Sultan Mehmet Eğitim Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İstanbul 
  
Giriş: Bruselloz ülkemizde sık görülmekte olup, insanlara en sık pastörize edilmemiş süt ve süt ürünlerinin tüketimi ile 
bulaşmaktadır. Hastalığın antibiyotik yanıtı iyi olsa da komplikasyonlar geliştikten sonra ilaç yanıt oranları düşüktür. Bizim bu 
vakayı sunmamızdaki amaç bir Acil Tıp Hekiminin acile ateş ile başvuran hastada ayırıcı tanıda Brusellozu da akıl tutması 
gerektiğini vurgulamaktı. 
Olgu: 5 gündür devam eden yüksek ateş, halsizlik ve terleme şikâyeti ile acil servisimize başvuran 32 yaşındaki erkek hasta 
başvurdu. Vital bulgularında Ateş: 38,9 TA: 110/70 mmHg, Nabız:75/ dakika, Solunum:12/dakika idi. Ateşinin özellikle titremeyle 
gelip saatlerce yüksek seyrettiğini ve sonrasında yavaş yavaş düştüğünü belirtti. Boğaz ağrısı, öksürük, balgam, ishal, kabızlık 
veya idrarda yanma tariflemiyordu. Hastanın fizik muayenesinde özellik saptanmadı. Yapılan tetkiklerde WBC:3,3 K/ uL, PLT: 
127 K/ uL, CRP:4,42 mg/dL dışında patolojik sonuç yoktu. Ateş odağı saptanamayan hastamızda Anamnez derinleştirildiğinde 3 
hafta önce taze peynir yeme ve kamp yapma öyküsü alınınca Bruselloz olabileceği de düşünülerek Aglütinasyon testleri istendi. 
SonuçlardaRoseBengal (+), Tüp Aglütinasyon (+), Coombs Anti-serumu ile Aglütinasyon (+) gelmesi üzerine Bruselloz tanısı 
konularak hastanın Enfeksiyon hastalıkları servisine yatışı yapıldı. Doksisiklin 100 mg 2x1 + Rifampisin 300 mg 1x2 başlandı.6 
haftalık tedavi sonucunda hasta şifa ile komplikasyon gelişmeksizin taburcu edildi. 
Tartışma: Bruselloz ülkemizde özellikle Doğu Anadolu’da endemik bir zoonozdur. Tedavide amaç semptomları geriletmek, 
hastalığın süresini kısaltmak, komplikasyon ve relaps oranını düşürmektir. Semptomların erken tedavisi ve komplikasyonların 
önlenebilmesi için tedavinin erken başlanması önemlidir. Acil tıp hekimi tarafından acil servise ateş şikâyetiyle başvuran ve 
özellikle odak belirlenemeyen hastalarda Bruselloz ayırıcı tanıda akılda tutulmalı ve anamnezde yakın zamanda süt ve süt 
ürünleri tüketiminin veya endemik bölgelere seyahatinin olup olmadığı konuları detaylı olarak sorgulanmalıdır. Hastalar 
tedavilerinin başlanması ve uygun kliniklere yönlendirilmesi sağlanmalıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: Ateş, brusella, bruselloz, zoonoz 
 
 
P 245 NADİR GÖRÜLEN BİR SPİNAL KORD YARALANMASI; BROWN-SEQUARD SENDROMU 
  
İrfan Aydın1, Şeyho Cem Yücetaş2, Necati Üçler2, Uğur Lök1, Umut Gülaçtı1 
 

1Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Adıyaman 
2Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Adıyaman 
  
Brown Sequard Sendromu omiriliğin yarısını içeren kesi ile oluşur. Bu durum kendini lezyonla aynı tarafta motor, pozisyon ve 
titreşim duyusunda kayıp ve karşı tarafta ağrı ve ısı kaybıyla kendini gösterir. Bu yaralanmaların en sık sebebi penetran 
yaralanmalardır. Bunun yanında disk fıtıklaşması, hematom, kemik yaralanmaları veya tümörler sebebiyle omiriliğe yandan bası 
ile de oluşabilir. Tam olmayan omurilik lezyonları içinde en iyi prognozu olan Braun-Sequard sendromudur. Bu olguda acil 
servise bıçaklanma nedeniyle başvuran ve Brown-Sequard tanısı konulan bir hastayı sunmayı amaçladık. 
Olgu: 23 yaşında erkek hasta 45 dakika önce sırtından bıçaklanma şikayeti ile acil servisimize getirildi. Hastanın yapılan 
muayenesinde kesici- delici alet yerinden çıkarılmış idi. Hastanın torakal 5 ve 6. vertebrasına uyan bölgede yaklaşık 1,5 cm 
çapında kesi ve kesi yerinde beyin omurilik sıvısıyla karışık kan geldiği görüldü. Hastanın yapılan muayenesinde sol alt 
ekstremitede 5/5 motor kayıp, sağ alt ekstremitesinde 3/5 motor kayıp tespit edildi. Sağ alt ekstremitesinde duyu kaybı yoktu. 
Sol alt ekstremitesinde ise ağrı duyusunun olmadığı tespit edildi.Çekilen MR (Magnetik Resonans) görüntülerinin de uyumlu 
olması nedeniyle Brown-Sequard Sendromu tanısı konuldu. Hastaya tetanoz aşısı, antibiyoterapi ve 30 mg/kg metilprednizolon 
yüklemesi, sonrasında 5,4 mg/kg/saat infüzyon tedavisi başlandı ve Beyin cerrahisi servisine yatırıldı. 
Sonuç: Bu nadir görülen olgularda fizik ve nörolojik muayene önemlidir. Ayrıca En önemli tanısal inceleme MR (Magnetik 
Resonans) görüntülemedir 
  
Anahtar Kelimeler: Brown-Sequard sendromu, penetran yaralanma, spinal kord 
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P 246 ACİL SERVİSTE SAPTANAN "DEV FRONTAL KİTLE" 
  
Çağlar Karpuz, Emrah Habip Leylek, Hasan Basri Çetinkaya, Özlem Köksal 
 
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp AD, Bursa 
  
Giriş: Primer beyin tümörleri MSS dokusundan gelişir ve intrakranial tümörlerin %50’sini kapsar. Glial tümörler, menengiomlar, 
hipofiz adenomları ve vestibuler nörinomlar primer beyin tümörlerinin %95’ini oluştururlar. Oligodendrogliom, gliomların %5‐

10’unu oluşturur. Hastalar; nöbet geçirme, fokal defisit, baş ağrısı, bilinç değişikliği ile prezente olurlar. Burada ajitasyon ve 
kişilik değişikliği ile AS'e başvuran ve frontal lobda oligodendroglioma saptanan bir olgudan bahsedilecektir. 
Olgu: 39 yaşında, erkek, herhangi bir hastalığı olmayan hasta AS'e ani gelişen ajitasyon, kişilik değişikliği, saldırganlık 
davranışları ile 112 tarafından getirildi. Hastanın gelişinde 4 ekstremitesi spontan hareketli, ışık refleksleri bilateral direk/indirek 
pozitif, ense sertliği yok, anlamsız bağırmalar ve saldırganlık davranışları içeren hareketleri mevcuttu. Diğer sistemik 
muayenesinde herhangi bir patolojik bulgu yoktu. TA:140/80 mmHg, NDS:110/dk, ateş: 36.6 derece, SDS: 22/dk olarak 
saptandı. Parmak ucu kan şekeri 170 mg/dl, Alkol: 0.0001 mg/dl, WBC: 21.000, AKG'da; metabolik asidoz saptanırken, diğer 
parametreleri normaldi. Hastaya fiziksel kısıtlama ve parenteral dormicum ile sedasyon yapıldı. Çekilen kranial tomografisinde 
sağ frontal bölgede hipodens, sınırları net seçilemeyen, yaklaşık 3.5x4 cm lik görünüm izlendi. MR görüntülemesinde ise, sağ 
frontalde yaklaşık 3.5x4.5 cm lik etrafı ödemli, şift etkisi oluşturmayan, kontrast tutan bir kitle saptandı. Dormicum sedasyonu 
altında taşikardisi gerileyen, asidozu düzelen hasta nöroşirurjiye konsülte edildi. Nöroşiruruji tarafından operasyon amaçlı yoğun 
bakım ünitesine yatırıldı. Operasyon sonrası histopatolojik tanısı oligodendrogliom lehine gelen hasta postoperatif 5.gününde 
şifa ile taburcu edildi.  
Tartışma ve Sonuç: Oligodendrogliomalar diffüz infiltratif gliomalar grubundan olup, glioblastom/astrositomlardan sonra en sık 
görülen primer parankimal beyin tümör grubunu oluştururlar. Oligodendrogliomlu hastalarda şikayetlerin başlama yaşı ortalama 
34-50 arasındadır. Hastaların % 72-75’i nöbet şikayetiyle başvururken, % 16’sında ilk şikayet fokal defisit, %6-10’unda baş 
ağrısı, % 7’sinde ise bilinç değişikliğidir. Sonuç olarak ajitasyon ve saldırgan davranışlarla AS'e başvuran hastalarda ilk 
basamak tedavi ve değerlendirmenin ardından, atlanmaması gereken en önemli nokta kranial bir olayın ekartasyonudur. 
Olgumuzda olduğu gibi frontal bölgede saptanabilicek bir patoloji bu tip semptomları açıklayabilir. 
  
Anahtar Kelimeler: Oligodendroglioma, frontal kitle, acil servis 
 
 
P 247 KARIN AĞRISININ NADİR BİR NEDENİ: AMFİZEMATÖZ SİSTİT 
  
Erdem Kurt, Şebnem Zeynep Eke, Yılmaz Uzun, Burak Nakış, Muharrem Doğan, Tuba Cimilli Öztürk, Özge Ecmel Onur 
 
Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul 
 
Amaç: Mesane duvarında ve lümeninde hava birikimi ile karakterize olan amfizematöz sistit (AS), alt üriner system 
enfeksiyonlarının ciddi bir formudur. Hastalığın spesifik klinik bulguları olmadığından tanı genellikle görüntüleme yöntemleri ile 
konmaktadır. Olgumuzda idrar yapmakta güçlük, halsizlik şikayeti ile başvuran ve bilgisayarlı tomografi (BT) ile AS tanısı alan 
bir vaka sunulmaktadır. 
Olgu: 66 yaşında erkek hasta halsizlik, idrar yaparken zorlanma şikayetleri ile acil servisimize başvurdu. Geliş vitalleri; Ateş: 
36,3°C, kan basıncı: 134/72 mm/Hg, nabız: 80 vuru/dk So2: %99 idi. Özgeçmişinde terminal dönem küçük hücreli akciğer 
kanseri olduğu, koroner arter hastalığı bulunduğu öğrenildi. Fizik muayenesinde suprapubik hassasiyet dışında bir özellik 
saptanmadı. Bakılan tetkiklerde lökosit 12,600/mm3 (4,500-11,000/mm3), C-reaktif protein 24,29 mg/L (0-5 mg/L), glukoz 130 
mg/dL (80-110 mg/dL) olup, böbrek fonksiyon testleri dahil bakılan diğer parametreler normal sınırlar içerisindeydi. İdrar 
mikroskopisinde bol lökosit saptandı. Çekilen intravenöz (iv) kontrastlı batın BT’de mesane duvarında diffüz kalınlaşma, 
intramural hava ve mesane lümeninde hava tespit edilmesi üzerine AS olarak değerlendirilen hasta üroloji servisine yatırılıp iv 
hidrasyon ve iv antibiyoterapi tedavisi aldı. Takiplerinde herhangi bir komplikasyon gelişmemesi üzere taburcu edildi. 
Sonuç: AS ilk defa Bailey tarafından 1961 yılında tanımlanmıştır. Vakaların yaklaşık üçte ikisinin kadın olduğu ve bunlarında 
%60’ında diyabetes mellitus bulunduğu söylenmektedir. Çoğu üriner sistem enfeksiyonunda görüntüleme yöntemleri 
gerekmesede AS tanısı radyolojik olarak konmaktadır ve BT en iyi tanı yöntemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Tedavisi 
antibiyoterapi, kan glukoz seviyesi kontrolü ve altta yatan hastalıkların kontrolünü içerir. Sonuç olarak spesifik klinik bulguları 
olmayan AS’in yüksek şüphe ile tanı alabileceğini ve böylece mesane nekrozu, amfizematöz piyelonefrit ve ürosepsis gibi ciddi 
komplikasyonların önüne geçilebileceğini söylenebilir. 
  
Anahtar Kelimeler: Amfizematöz sistit, bilgisayarlı tomografi, üriner sistem enfeksiyonu 
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P 248 SÜMKÜRME SONRASI ORBİTAL AMFİZEM 
  
Ayşe Dilara Kocatürk, Özden Özlük, Demet Devrimsel Doğan, Oktay Öcal, Ebru Ünal Akoğlu, Özge Ecmel Onur 
 
Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, İstanbul 
  
Giriş: Orbital amfizem, orbita boşluğuna hava girişi olarak tanımlanır. Sıklıkla orbital iskeletin kırılması ile ortaya çıkan görme 
kaybına yol açabilecek kadar ciddi sonuçları olabilecek klinik bir durumdur. En sık sebebi travma olmasına rağmen travmasız 
orbital amfizem bildirilen olgular da mevcuttur. Biz bu olguda sümkürme sonrası gelişen orbital amfizem vakasını sunuyoruz. 
Olgu: 37 yaşında erkek hasta, acil servise gözde şişlik şikayeti ile başvurdu. Hikayesinde burnunu temizledikten sonra sağ 
gözünde aniden şişlik meydana geldiğini ifade etti. Burundan kanaması olmamış. Görme bozukluğu tariflemiyordu. Travma 
öyküsü yoktu. Hastanın özgeçmişinde bilinen bir hastalığı, sürekli kullandığı ilacı yoktu. Acile geliş vitalleri Ateş: 36,7 C, TA: 
128/87mmHg, Nb: 84/dk ve sO2:%98 olarak ölçüldü. Yapılan fizik muayenesinde GKS: 15, bilinç açık, koopere, oryante. 
Nörolojik muayenesinde anormal bir bulguya rastlanmadı. Pupiller izokorik ışık reflekleri heriki tarafta eşit. Fizik muayenede sağ 
periorbital alanda şişlik ve palpasyonda cilt altı amfizem saptandı. Görme alanı muayenesi ve göz hareketlerinde anormal bir 
bulguya rastlanmadı. Hastadan istenen paranazal ve orbita bilgisayarlı tomografisi (BT) sonucunda sağ maksiller sinüs lateral 
ve medial duvarda fraktür, orbita lateral duvarında fraktür, sağ orbitada lateral rektus kası dış kısmında ve sağ periorbital alanda 
cilt altı dokuda amfizematöz değişiklikler saptandı. Hasta Kulak Burun Boğaz ile konsülte edildi. Uygun antibiyotik ve analjezik 
başlanarak maksillofasiyal cerrahi olan merkeze yönlendirildi.  
Sonuç: Orbital amfizemin en sık sebebi travmadır ancak spontan gelişen olgular da bildirilmiştir. Travmasız gözde şişlik ile 
birlikte cilt altı amfizem saptanan olgularda orbital iskelet kırıkları ayırıcı tanılar arasında düşünülmelidir. Amfizem gelişiminde 
kırık hattının altındaki mukoza tabakasının yırtılması önemli rol oynar. Kesin tanı için radyolojik inceleme (BT) gereklidir. Bizim 
olgumuzda olduğu gibi şiddetli sümkürmeler de travmatik amfizem etyolojisi altında değerlendirilebilir. Orbita kırıklarının hayatı 
tehdit edici nadir komplikasyonları olmasına rağmen acil değerlendirme gerektirir. Tedavisi, gözlem ve kortikosteroid 
uygulamasından cerrahi dekompresyon işlemine kadar değişen aşamaları içerebilir. Hastaya intranazal hava basıncını 
artırabilecek manevralardan kaçınması önerilir. 
  
Anahtar Kelimeler: Orbital amfizem, travma, sümkürme 
 
 
P 249 AUTOIMMUNE HEMOLYTIC ANEMIA PATIENT, ADMITTED TO THE EMERGENCY DEPARTMANT WITH 

COMPLAINT OF BLACK COLOURED WOUNDS ON THE BODY 
  
Ozan Özışık, Ömer Salt, Mustafa Burak Sayhan 
 
Trakya University Medical Faculty, Department of Emergency Medicine, Edirne 
  
Case: Autoimmune hemolytic anemia is an anemia which occurs with the destruction of red blood cells, erythrocytes, and the 
antibodies, against erythrocytes, as known and mostly appears at the middle ages. In this case study, we target to share an 
autoimmune hemolytic anemia patient, who admitted to our Emergency Department (ED) with the complaint of black coloured 
wounds on his body. 52 years old, male admitted to our ED with complaining of black coloured wounds on his right hand and 
antecubital fossa which has started to seen 20 days before his application. He was conscious, cooperative with Glasgow Coma 
Scale Score:15. All the vital signs were normal. At the physical examination necrotic wounds identified at the dorsal side of right 
hand, antecubital fossa, and right axillary region. Other system examinations revealed normal. White Blood Cell: 33.500/mm³, 
Platelet: 77.000/mm³, Lactate Dehydrogenase:276 U/L,Indirect Bilirubin: 2.5 mg/dl,Direct Bilirubin:1.2 mg/dl,Hemoglobin:6.7 
gr/dl, C-Reactive Proetin:20.4 U/L and, in urine analysis;: ++++ urobilinogen were identified. Immune hemolytic anemia is an 
situation which characterises as the destruction of red blood cells at the reticuloendothelial or intravascular systems or 
connection of immunglobulin G and/or immunglobulin M antibodies to red blood surface antigens. It is defined as otoimmun 
hemolytic anemia if the antibodies occurs against the patient’s own red blood cells. TIt is deeply important for the diagnosis to 
determine the rising number of reticulocyte and the observated expansion of the spleen at the ultrasonography, positiveness of 
Coombs test, high levels of LDH and the indirect bilirubin at the routine biochemical tests, and the anemia at the complete blood 
cell count. Splenectomy is needed on the cases that are not responding to cortisone therapy or often relapsing or for the 
patientes that have to use cortisone for long terms. 
  
Keywords: Autoimmune hemolytic anemia, emergency department, wounds 
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P 250 BÜYÜK BİR DAMARIN TIKANIKLIĞI 
  
Serdar Özdemir, Oktay Öcal, Tuba Cimilli Öztürk, Tevfik Patan, Yılmaz Aydın, Rasim Yorulmaz, Ebru Ünal Akoğlu, Onur 
Yeşil, Özge Ecmel Onur 
 
Fatih Sultan Mehmet Eğitim Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İstanbul 
  
Giriş: Akut aort oklüzyonu nadir rastlanan oldukça mortal seyreden bir durumdur. Aort bifürkasyonuna yerleşen bir emboli, 
aterosklerotik aort lümeninin trombozu veya aort anevrizması içersinde gelişen trombüs etyolojide yer alabilir. Travma, aort 
diseksiyonu, greft oklüzyonu sekonder nedenler olarak sayılabilir. Klinik prezentasyon ani başlayan alt ekstremite ağrısı, paralizi 
ve moraran alt ekstremiteler şeklinde olabilir. Geciken tanı mortaliteyi arttırmaktadır. Biz bu olgu sunumu ile nadir rastlanan bir 
hastalık olmasına rağmen gerekli müdahale erken ve etkili şekilde yapılması gerekliliğini vurgulamak istedik. 
Olgu Sunumu: 73 yaşında erkek hasta kliniğimize birkaç gündür devam eden karın ağrısı bulantı şikayeti ile başvurdu. 
Hastanın özgeçmişinde geçirilmiş intrakranial kanama öyküsü ve buna bağlı sağ hemipleji mevcuttu. Yapılan fizik muayenede; 
batın yaygın olarak hassas, sağ hemiplejik, bilateral femoral nabızlar alınamamakla birlikte, alt ekstemiteler sıcak idi. Yatak başı 
femoral arter doppler ultrasonografide akım izlenmedi. Laboratuar tetkikleri; lökosit 7,42 K/uL, kan üre azotu 14 mg/dL, kreatin 
1,22 mg/dL, pH 7,42, laktat seviyesi 4,6 mmol/L şeklinde sonuçlandı. Batın bilgisayarlı tomografisinde suprarenal seviyeden 
başlayan aortta tam oklüzyona sebep olan trombüs izlendi. Hastanın takibinde alt ekstremiteler soğumakla birlikte, laktat 
seviyesi 7,3 mmol/L ölçüldü. Kalp damar cerrahisi kliniği ile konsülte edilen hasta mevcut morbiditesi ve kliniğindeki hızlı ilerleyiş 
sebebiyle medikal takip kararı alındı. yoğun bakım servisine alınan hasta aynı gün vefat etti. 
Tartışma: Akut aort oklüzyonu nadir rastlanmakla birlikte literatürde mortalitesi %25-75 olarak rapor edilmektedir. Etyolojide 
emboli ve trombüs oluşumu yer almaktadır. Oklüzyonun seviyesine bağlı olarak mezenter iskemi, böbrek yetmezliği eşlik 
edebilir. Hastaların hemen hepsi rabdomiyoliz riski ile karşı karşıyadır. Tromboembolektomi, aortabifemoral baypas, 
aksilobifemoral bypass revaskülarizasyonda uygulanabilecek cerrahi seçeneklerken, intraaortik trombolitik uygulama, trombüs 
içinden stent uygulamaları daha az invazif tedavi modaliteleridir. Özellikle ülkemiz şartları göz önüne alındığında acil tıp hekimi 
olguları revaskülarizasyon imkanı olan merkezlere ivedilikle refere etmelidir. 
  
Anahtar Kelimeler: Aort, aort oklüzyonu, trombüs 
 
 
P 251 AMFİZAMATÖZ PİYELONEFRİT 
  
Onur Kaplan, Adnan Yamanoğlu, Mehmet Yiğit, Özgür Söğüt 
 
Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İstanbul 
  
Giriş: Amfizematöz piyelonefrit, intrarenal veya perirenal bölgede gaz oluşumu ile karakterize, genellikle diabet hastalarında 
görülen, nekrotize edici ve mortalitesi yüksek süpüratif böbrek enfeksiyonudur. Olgumuzda diyabet özgeçmişi olan ve son bir 
haftada böbrek taşı nedeniyle tedavi alan bir hastayı tartışacağız. 
Olgu: 66 yaş bayan hasta acil servise bulantı, kusma, ateş, titreme ve karın ağrısı şikâyetleriyle ile başvurdu. Özgeçmişinde 
diyabet, hipertansiyon ve kronik böbrek yetersizliği olduğu ve bir haftadır sol böbrek taşı nedeniyle tedavi aldığı öğrenildi. Geliş 
vital bulguları; tansiyon 110/70, nabız, 118, ateş 38,1 ̊C idi. Yapılan fizik muayenede hastanın genel durumu orta, bilinci açık, 
batın muayenesinde derin palpasyonda sol orta kadranda ve sol kostovertebral bölgede hassasiyet mevcuttu. Laboratuvar 
tetkiklerinde lökositoz, renal fonksiyon testlerinde artış ve Na, Cl değerleri düşük saptandı. Yapılan üriner sistem ultrasonunda 
sol böbrek grade 1 hidronefroz saptanmış olup, sol böbrek korteksinde hava artefaktı içeren imajlar elde edilmiştir. Bunun 
üzerine batın tomografisi planlanmıştır. Çekilen batın tomografisinde sol böbrek orta kesim lateralinde 35x31 mm boyutlarında 
hava içeren apse izlenmiştir. Sol böbrek toplayıcı sistemde grade 1 ektazi saptandı. Sol üreter orta kesimde 8 mm boyutlarında 
kalkül izlendi. Yapılan değerlendirmede hastada grade 2 amfizamatöz piyelonefrit saptanmış olup hasta ileri tetkik ve tedavi için 
enfeksiyon hastalıkları bölümüne interne edildi. 
Sonuç: Amfizemtöz piyelonefrit, acil tanı konulması ve süratle tedavi edilmesi gereken nadir görülen bir enfeksiyondur. 
Bulguları, semptomları ve laboratuar verileri non spesifik olduğu için tanı tam olarak radyolojik olarak konulabilir. 
  
Anahtar Kelimeler: Amfizamatöz piyelonefrit, diyabetik hasta, renal apse, üreter taşı 
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P 252 BATIN İÇİ SERBEST SAFRA 
  
Serdar Özdemir, Kemal Aygün, Tuba Cimilli Öztürk, Rohat Ak, Fatih Doğanay, Aysel Hünük, Özlem Küsken,  
Özge Ecmel Onur 
 
Fatih Sultan Mehmet Eğitim Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İstanbul 
  
Giriş: Travmatik olmayan safra kesesi perforasyonu kolesistitin nadir bir komplikasyonudur. Hastalığın mortalitesi ve morbiditesi 
erken dönemde tanınmasına ve tedavinin erken dönemde başlanmasıyla oldukça ilişkilidir. Hastaların klinik prezentasyonu karın 
ağrısı bulantı kusma şeklinde olabileceği gibi; akut batın veya sepsis tablosu şeklinde de olabilir. Biz bu olgu sunumu ile acil 
servise akut batın ile başvuran hastalarda nadir bir akut batın nedeni olan safra kesesi perforasyonuna dikkat çekmeyi 
amaçladık. 
Olgu Sunumu: 75 yaşında bayan hasta bir gündür devam eden karın ağrısı şikâyeti ile başvurdu. Başvurusunda vital 
parametreleri; ateş: 36,4, nabız:96/dk, TA: 98/48 mmHg, sO2: 94 olarak ölçüldü. Alınan amannezde özgeçmişinde bir hafta 
önce geçirilmiş intrakranial kanam öyküsü, hipertansiyon ve KOAH olduğu öğrenildi. Yapılan muayenede batında yaygın defans 
mevcuttu. Laboratuar tetkikleri; lökosit: 16,2 K/uL, direkt bilürubin 1,98mh/dL, total bilürubin 2,56 mg/dL, kreatin 2,68 mg/dL, kan 
üre azotu 38 mg/dL, laktat 2,7 mmol/L ölçüldü. Batın bilgisayarlı tomografisi safra kesesinin dilate olduğunu ve batında yaygın 
serbest sıvı olduğunu gösterdi. Takibinde laktat değeri 11,9 mmol/L‘e yükselen hastanın TA 75/42 ölçüldü. Ampisilin sulbaktam 
3 gram ıv yapılan ve bolus hidrasyona başlanan hastanın tanısal yapılan periton sıvısı örneklemesinde batın içi sıvının safra 
içerikli olduğu görüldü. Kolesistektomi yapılan hasta postop yoğun bakıma alındı. Hasta yoğun bakım bakım yatışının 1. 
gününde vefat etti. 
Tartışma: Gelişen teknoloji ve ilerleyen tanı imkanları ile tanının daha erken konulması ve yenilenen tadavi şekilleri mortalitenin 
%42'den %12-16'ya kadar gerilemesine sebep olmuştur. Safra kesi perforasyonu Neimaier’s sınıflama sistemine üç ayrı sınıfta 
değerlendirilir. Tip 1 periton içine serbest perforasyonu ifade ederken; tip 2 perikolesitik abse ile beraber subakut perforasyonu; 
tip 3 ise kolesistoenterik fistülün eşlik ettiği kronik perforasyonu ifade eder. Tanı koyulduğu andan itibaren antibiyoterapi 
başlanmalı ve acil cerrahi açısından hasta değerlendirilmelidir. Acil tıp hekimi akut batın ile başvuran hastalarda özellikle safra 
taşı veya geçirilmiş kolesistit öyküsü olanlarda safra kesesi perforasyonunu akılda tutmalı ve tedaviye erken dönemde 
başlamalıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: Akut batın, kolesistit, perforasyon, safra kesesi perforasyonu 
 
 
P 253 A RARE CAUSE OF SECOND DEGREE MOBİTZ TYPE-1 ATRİOVENTRİCULAR BLOCK: LAMİVUDİNE 
  
Ali Çelik1, Serhad Ömercikoğlu2, Bülent Taşkın1, Arzu Denizbaşı1, Çiğdem Özpolat1, Özge Onur1, Haldun Akoğlu1 
 

1Marmara University Pendik Research and Training Hospital, Department of Emergency Medicine, Istanbul, Turkey 
2GOP Taksim Research and Training Hospital, Department of Emergency Medicine, Istanbul, Turkey 
  
Background: For marketed drugs, especially where there is high usage, the analysis of spontaneous reports is one of the most 
useful methods for evaluation of rare adverse events. Lamivudine is widely used in the treatment of chronic hepatitis B 
infections. Most common side effects are nausea, vomitting, fatique, headache, myalgia, pancreatitis, neuropathy. There are 
some reports for lamivudine about prolongation of QT interval. We represent a case of atrioventricular (AV) block in a chronic 
hepatitis patient with no risk factors except using lamuvidine for 2 weeks. 
Case: 52-year-old woman presented to emergency room with palpitations, dizziness, nausea, numbness of right upper 
extremity for two days. Her blood pressure was 68/42 mm/Hg, heart rate was 49 /min, other vital signs were normal. She had 
chronic hepatitis B infection, and was using lamivudine for 2 weeks. Her examination revealed bradycardia,mild hepatomegaly. 
Her electrocardiogram (ECG) showed 49/min narrow QRS complex rythm, compatible with second degree AV block. We started 
hydration and 1mg atropine iv due to hypotension. Her post-medication ECG showed 1 st degree AV block with prolonged PR 
distance and hypotension was regressed. Laboratory data was normal. Lamuvidine stopped and after 12 hours, her ECG 
reversed to normal sinus rythm and in 2 weeks follow-up, no recurrent arrythmia was seen. 
Conclusion: Concerning the antiviral agent, lamivudine, there are at least two cases without co-medications with suspected 
TdP liability. This is the first reported case of AV block caused by lamuvidine without co-drugs. AV blocks may progress to 
complete heart block,with an associated increased mortality. So lamivudine must be used cautiously and early rythm affirmation 
is necessary.  
References: Chaubey SK, Sinha AK, Phillips E, Russell DB.Transient cardiac arrhythmias related to lopinavir/ritonavir in two 
patients with HIV infection.Sex Health. 2009 Sep;6(3):254-7 
  
Keywords: Adverse effect, drug induced arrhythmias, second-degree AV block, lamivudine 
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P 254 LATERAL ST SEGMENT ELEVATION ASSOCIATED WITH GASTRIC DILATATION 
  
Tanju Biçer, Demet Devrimsel Doğan, Taygun Baykal, Aysel Hünük, Yalman Eyinç, Hasan Demir, Özge Ecmel Onur 
 
Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, Emergency Medicine Department, İstanbul, Turkey 
  
Introduction: A variety of noncardiac conditions have been reported to mimic ischemic heart disease. Although ST-segment 
elevation frequently indicates cardiac ischemia, it has also been reported with acute cholecystitis, pericarditits,acute cor 
pulmonale,and hypothermia. ST segment elevation due to gastric distension is reported only in a few cases. Here we present a 
case who developed ischemic ECG changes which resolved following draining of gastric contents. 
Case: A 44 -year-old man with no known cardiac diseases, presented with near-syncope with one day history of nausea with 
vomiting. His vital signs were normal. The patient appeared to be in mild distress. His physical examination was normal. Initial 
ECG (electrocardiogram) revealed ST segment elevation in D1-aVL leads and ST segment depression in D2-D3-aVF 
leads.Blood results were normal. Troponın I level was 0,003 ng/ml (0-0,030 ng/ml). There was no dynamic ECG changes or 
troponin elevation in follow-up. Echocardiography was normal. In CT angiography for searching aortic dissection, only pathology 
was gastric distention. After a nasogastric tube placement, gastric distention was resolved. In his control ECG, ST segment 
elevation also normalized. We followed the patient for cardiac monitorization for 24 hours more, no new findings detected. The 
patient admitted to gastroenterology for pyloric stenosis. 
Discussion: Gastric distension may be a cause of ST segment elevation.The mechanism isn't clear. It is thought that the 
distension of the stomach resulted in external compression of diaphragmatic surface of the heart and the observed ECG 
changes. Also in an experimental study it is showed that by gastric distension, some responses are triggered which result in 
increasing sympathetic activity, blood pressure and norepineprine discharge. Differentiation of such non-cardiac conditions will 
improve the diagnosis and clinical care, avoid the complication of unnecessary cardiac management and will lead to reduction 
of morbidity and mortality caused by incorrect thrombolysis and angioplasty. 
  
Keywords: Gastric distention, st elevation, ECG changes 
 
 
P 255 PREHOSPİTAL CARDİOPULMONARY RESUSCİTATİON: A SURVEY OF PREHOSPİTAL PROVİDERS 
  
Hasan Kara1, Aysegul Bayir1, Ahmet Ak1, Murat Akinci1, Ahmet Uyanik1, Selim Degirmenci1, Fatih Kalayci1, Fatih Inal2, 
Ali Dogru1 
 

1Department of Emergency Medicine Faculty of Medicine, Selcuk University, Konya, Turkey 
2Konya Provincial Health Directorate, Konya, Turkey 
  
Objective: This study evaluated the knowledge and skills, the attitudes, the behaviors of general practitioners, paramedics, 
emergency medical technicians (EMT) about cardiopulmonary rescucitation (CPR) practices, and the influencing factors.  
Materials - Methods: A total of 451 subjects working in 112 emergency ambulance services were included in the study. Of the 
participants, 61.2% were female. Of the personnel, 8.6% were general practitioners, 14.6% were paramedics, 61.2% were 
EMTs, 15.5% were nurses and medical officers. A questionnaire form composed of 36 questions about demographic data was 
used.  
Results: The age range was 25-34 years in 48.3% of the participants; 26.2% had been working for emergency services for 7-10 
years. Of the participants, 83.1% were working in 112 emergency health units, and 16.9% were working at the command control 
center. 80% of them stated that the patient age affected the duration of CPR; 86% stated that the current disease of the patient 
affected the duration of CPR; 92% had gone through a course on CPR; 97% stated that CPR courses should be mandatory and 
95% stated that CPR courses should be carried out periodically. When the participants were asked how frequent the courses 
should be, 49% of the participants stated that it should be carried out once a year, 12% said that it should be given once every 5 
years, and 17% stated that the course should be repeated whenever new data are added to the literature. 48% of the 
participants responded as ‘yes’, and 1% as ‘absolutely no’ to the question ‘Do you think that you perform CPR as required?’.  
Conclusion: Our questionnaire study indicates that education programs should be developed for the personnel working at 
prehospital health services, and that these programs should be repeated annualy for increasing the practice and to improve the 
knowledge level of the workers. 
  
Keywords: Emergency department, prehospital, cardiopulmonary resuscitation, healthcare professionals, survey 
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P 256 DYSPNEA AND CHEST PAIN AS THE PRESENTING SYMPTOMS OF PNEUMOMEDIASTINUM: TWO CASES 
AND REVIEW OF THE LITERATURE 

  
Hasan Kara1, Hasan Gazi Uyar1, Selim Degirmenci1, Aysegul Bayir1, Murat Oncel2, Ahmet Ak1 
 

1Selcuk University Faculty of Medicine, Department of Emergency Medicine, Konya, Turkey 
2Selcuk University  Faculty of Medicine, Department of Thoracic Surgery, Konya, Turkey 
  
Pneumomediastinum is the presence of air in the mediastinum. It may occur as spontaneous, traumatic, or iatrogenic 
pneumomediastinum. Although spontaneous pneumomediastinum usually is observed in healthy young men, traumatic 
pneumomediastinum may be caused by blunt or penetrating trauma to the chest and neck. Pneumomediastinum is a clinical 
condition with potential complications that cause high morbidity and mortality. Pneumomediastinum also may develop without 
tracheal or esophageal injury after spontaneous or blunt chest, neck, and facial injuries, and it may be accompanied by 
pneumothorax. We treated 2 patients who had pneumomediastinum. Case 1 was a 20-year-old man who had pain and dyspnea 
about the sternum for 1 hour as a result of a blow from an elbow during a football match. Case 2 was a 23-year-old man who 
had a 2-day history of dyspnea and chest pain with no history of trauma. In both patients, diagnosis of pneumomediastinum was 
confirmed with thoracic computed tomography scans, and the condition resolved within 5 days of inpatient observation. In 
summary, the diagnosis of pneumomediastinum should be considered for all patients who present to the emergency department 
with chest pain and dyspnea. 
  
Keywords: Trauma, spontaneous, mediastinum, emergency department 
 
 
P 257 KİENBÖCK HASTALIĞI 
  
Ömer Salt, Mustafa Burak Sayhan, İbrahim Şaşmaz 
 
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp AD, Edirne 
  
Osteonekroz, kemikte olan kan akımının duraksamasından dolayı kemik dokunun ölümü olarak tanımlanır. Kienböck hastalığı, 
el bileğinin zorlu hiperekstansiyon sonucu gelişen lunat kemiğin osteonekrozudur. Aşırı alkol alımı, travma, obesite, 
hemoglobinopatiler ve eksojen steroid kullanimi osteonekroz sebepleri arasında bulunmaktadir. Çoğunlukla karpal, tarsal 
kemiklerde ve uzun kemiklerin apofiz ve epifizlerinde görülebilir. Dejeneratif eklem hastalığı ve kistik yada sarkomatöz 
transformasyonlar olası osteonekroz komplikasyonları arasındadır. Majör travma öyküsü olmadığı bilinen, sol el bileğinde ağrı 
şişlik ve hareket kısıtlılığı şikayetleriyle kliniğimize başvuran 56 yaşındaki kadın olguyu, bu yakınmalarla gelen hastalarda ayırıcı 
tanıda Kienböck hastalığı da düşünülmesi gerektiğinden dolayı sunmayı planladık. Hastanın, sol el bileği radyografik 
incelemesinde; lunat kemikte skleroz, kistik lezyonlar ve düzensizlik saptandı (şekil1). Manyetik rezonans görüntülemede 
(MRG), el bileği düzeyinde extansör tendonlar çevresinde ödem ile uyumlu sinyal intensite değişimleri görülmüştür. Os lunatum 
medial kesimde T1AS hipointens, STIR da heterojen yüksek sinyal intensitesinde sinyal değişimleri ve hafif skleroz izlenmişir 
(şekil2). Bu bulgular lunat kemikte osteonekrozla uyumlu değişikliklikler olarak belirlendi. Hastaya antiinflamatuar tedavi 
başlandı ve hasta Ortopedi-Travmatoloji kliniğine konsülte edildi. İstirahat ateline alınan hastanın üç hafta sonraki kontrolünde; 
ağrı, şişlik ve hareket kısıtlılığı yakınmalarında azalma olduğu belirlendi.  
Sonuç olarak; el bileğinde ağrı, şişlik ve hareket kısıtlılığı yakınmaları ile acil servise başvuran hastalarda, ayırıcı tanıda 
osteonekroz göz önünde bulundurulmalıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: Kienböck hastalığı, lunat kemik osteonekrozu, acil servis 
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P 258 BİR İLAÇ İKİ İNTOKSİKASYON 
  
Olcay Yeşil, Ali Çelik, İsmail Kaftancı, Çiğdem Özpolat, Serkan Emre Eroğlu, Özge Onur, Arzu Denizbaşı Altınok 
 
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, İstanbul 
  
Giriş: Verapamil kardiak aritmi ve hipertansiyon tedavisinde günümüzde halen sıkça kullanılan bir ajandır. Kronik kullanım ve 
akut yüksek doz alımlarında pek çok istenmeyen etki (tablo-1)ile karşılaşılmıştır. Bu vaka sunumu ile, verapamil dozaşımı 
nedeniyle takibe alınan gebe hastada rastlanan fetal etkilenme ve onun takip süreci bildirilmek istenmektedir.  
Olgu: 31 yaşında 35 haftalık gebe hasta, acil servis başvurusundan 1,5 saat önce, içinde verapamil HCL 180 mg & trandolapril 
2 mg bulunan ilaçtan 5 adet alma ve genel durumda bozulma şikayetiyle acil servise getirildi. Gelişinde GKS:15, oryante ve 
koopere olan hastanın vital bulgularında hipotansiyon haricinde (Kan basıncı: 77/37 mm/Hg) anormal bulgu yoktu. Normal sinüs 
ritimli ekg bulguları olan hastaya mide lavajı yapılıp, aktif kömür verilirken, %0,09' luk NaCl (20 cc/kg/saat), kalsiyum glukonat ve 
yüksek doz dextroz–insülin tedavisi başlandı. Takibinin ikinci saatinde, 2. derece av blok (mobitz tip-I) saptanan hastanın fetal 
takip için bağlandığı non-stres test ve obstetrik USG de fetal bradikardi saptandı. Acil sezaryana alınma kararı verilen hastanın 
operasyon sonrasındaki 3 gün içinde kardiak aritmisi spontan geriledi. Yoğun bakımda takibe alınan yenidoğanın bradikardisi 
ise, doğum sonrası 1. gününde spontan geriledi. Doğumunun 7. gününde annesiyle birlikte taburcu edildi.  
Sonuç: Kalsiyum kanal blökerlerinin akut, kronik ya da yüksek doz alımları kardiak ritim anomalilerine sebep olabilmektedir. 
Literatürde atriyoventriküler(av) blok ve hipotansiyonla seyreden pek çok kalsiyum kanal blokörü intoksikasyon olgusuna 
rastlanmaktadır. (Tablo 2) 
Bizim vakamızda olduğu gibi; gebe hastalarda sadece anneyi değil, bebeğinde de benzer kliniğe sebep olabilmektedir. Toksisite 
düşünülen gebe hastalarda sadece anne değil fetüs monitorizasyonu da ihmal edilmemeli; gerek halinde, geçici pacemaker ve 
acil sezaryan prosedürü uygulanmalıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: Verapamil, bradikardi, gebelik, intoksikasyon 
 
 
P 259 NADİR BİR GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMASI SEBEBİ: NAYLON TORBA 
  
Damla Selma Özalp, Özlem Küsken, Aysel Hünük, Halil Emre Bilgiç, Muharrem Doğan, Yılmaz Aydın,  
Tuba Cimilli Öztürk, Özge Ecmel Onur 
 
Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İstanbul 
  
Giriş: Gastrointestinal sistem (GİS) kanamaları; acil hekimlerinin sık karşılaştığı hastalık grubundandır. Anamnez ve endoskopi 
hastalığın sebep ve tedavisinde önemli olan parametrelerdir. Yabancı cisim yutma, en sık çocuklarda ya da mental durumu 
herhangi bir nedenden etkilenmiş hastalarda görülür. Nadiren yutulan yabancı cisim GİS kanamaya, obstrüksiyona, 
perforasyona ya da fistülizasyona yol açabilir. Biz de bu vakada, GİS kanama sebebiyle acil servise başvuran ve endoskopi 
sırasında midede naylon torba saptanan bir hastayı sunduk.  
Olgu: Özgeçmişinde akciğer kanseri, beyin metastazı ve iki kez mide perforasyonu mevcut olan 61 yaşında erkek hasta, iki 
gündür olan bulantı ve siyah renkli dışkılama nedeniyle acil servisimize başvurdu. Hastanın başvurusunda bilinci açık, oryante 
ve koopere idi. Kan basıncı 85/52mmHg ve taşikardisi saptanması dışında diğer vital bulguları normaldi. Batında insizyon 
skarları mevcut olup, palpasyonda batın rahat; defans, rebound yoktu. Rektal tuşesinde melena mevcuttu. Hasta monitörize 
edilip kan tetkikleri alındı. İntravenöz sıvı hidrasyonu ve proton pompa inhibitörü başlandı. Nazogastrik sondadan aktif kanaması 
yoktu. Laboratuar tetkiklerinde hemoglobin:8,1 olması haricinde patolojik bulgu yoktu. 1 ünite eritrosit süspansiyonu verildi. 
Hemodinamisi düzelen hastaya üst GİS endoskopisi yapıldı; aktif kanama gözlenmedi ancak mide antrumuna yerleşmiş, 
obstrüksiyona sebep olmayan bir adet yabancı cisim (küçük naylon poşet) gözlendi ve çıkarıldı. Takiplerinde aktif kanaması 
olmadı, vital bulgularının da stabil seyretmesi üzerine beyin metastazına bağlı davranış bozukluğu sebebiyle poliklinik kontrolü 
önerilerek hasta taburcu edildi. 
Tartışma: GİS kanaması etiyolojileri arasında yabancı cisim olması sık karşılaşılan bir durum değildir. Yabancı cisim yutan 
hasta genelde hikayesi ile başvurur; ama vaka olgumuzda olduğu gibi, etkilenmiş mental durum nedeniyle öykü vermeksizin, 
GİS kanama, hatta perforasyon, obstrüksiyon veya fistülizasyonla da karşımıza çıkabilir. Fizik muayene ve radyolojik 
görüntüleme tamamen normal de olabilir. Endoskopi tanı ve tedavide en faydalı yöntemdir. GİS kanama ile başvuran bir 
hastada aktif kanama olmasa dahi, endoskopinin erken yaptırılması altta yatan sebebin tayini ve tedavisi için önemlidir. 
  
Anahtar Kelimeler: Endoskopi, gastrointestinal sistem kanaması, yabancı cisim 
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P 260 AORT DİSEKSİYONUNA BAĞLI İSKEMİK HEPATİT: OLGU SUNUMU 
  
Damla Selma Özalp, Aysel Hünük, Özlem Küsken, Gökhan İşat, Ebru Ünal Akoğlu, Tuba Cimilli Öztürk, 
Özge Ecmel Onur 
 
Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İstanbul 
  
Giriş: Aort diseksiyonu; aortun media tabakasının intima tabakasından ayrılması ile ortaya çıkan, çoğu zaman hızlı tanı ve 
tedavi gerektiren kardiyovasküler bir acildir. Hastalar acil servise genellikle ani başlayan; şiddetli, yırtılır tarzda ağrı ile 
başvururlar. Eşlik eden organ iskemileri görülebilse de karaciğer iskemik hasarı, genel sistemik şoku olmayan hastalarda çok 
nadirdir. Biz bu vakada; acil servise ağrı şikayeti olmaksızın karaciğer enzim yüksekliği ile başvuran bir olguda saptanan 
abdominal aort diseksiyonu sunacağız. 
Olgu: Aktif şikayeti olmayan 59 yaşındaki erkek hasta, yapılmış 5 gün önceki kan tetkiklerinde karaciğer enzim yüksekliği 
saptanması üzerine acil servise yönlendirildi. Hastanın başvuru anında vital parametreleri normal idi. Hastanın fizik 
muayenesinde başka bir özellik saptanmadı. Tekrarlanan kan tetkiklerinde Alanin Aminotransferaz (ALT): 479, Aspartat 
Transaminaz (AST): 324, Laktik dehidrogenaz (LDH): 1133 haricinde anormal bulguya rastlanmadı. Karaciğer enzim yüksekliği 
nedeniyle yapılan batın görüntülemesinde abdominal aorta boyunca uzanan ve sol eksternal iliak arter distaline kadar devam 
eden abdominal aort diseksiyon flebi görüldü. Hasta, yapılan konsültasyonlar sonucunda kronik aort diseksiyonu ve iskemik 
hepatit olarak değerlendirilip, ileri tetkik için hastaneye yatırıldı. Operasyon sonrası tetkikleri normal seyretti. 
Tartışma: Aort diseksiyonu, acil serviste atipik prezentasyonları nedeni ile zor tanı konulan ama ölümcül tanıların başında gelir. 
Diseksiyonun seviyesine göre aort dallarından kaynaklı son organ malperfüzyonuna sekonder gelişen mezenter iskemisi, 
miyokard iskemisi, böbrek yetmezliği, ekstremite iskemileri ile hasta prezente olabilir. Ağrısız, izole karaciğer enzim yüksekliği ile 
başvuru çok nadirdir. Akut aort diseksiyonunda karaciğer enzim yüksekliği, yetersiz kardiyak output ve şoka bağlı saptanabilir. 
Kronik diseksiyonu olan stabil hastada da çölyak arter basısı ile hepatik arter tıkanması ve mezenter arterial stenoz ile portal 
venöz akımda bozulma birlikteliği ile oluşan hepatik iskemi, karaciğer enzim yüksekliği ile prezente olabilir. Acil serviste 
açıklanamayan karaciğer fonksiyon bozukluğu görüntüleme endikasyonu oluşturmalıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: Aort diseksiyonu, batın tomografisi, iskemik hepatit, karaciğer fonksiyon testleri 
 
 
P 261 A RARE IMAGING IN EMERGENCY MEDICINE: BILATERAL SCAPULAR FRACTURE 
  
Mehmet Ünaldı1, Ersen Gündüz1, Meltem Çöllü1, Mehmet Akif Karadaş1, Kurtuluş Açıksarı1, Hatice Eryiğit2 
 

1Istanbul Medeniyet University Goztepe Training and Research Hospital, Emergency Deparment, Istanbul 
2Kartal Training and Research Hospital, Department of Thoracic Surgery, Istanbul 
  
Aim: Scapular fractures are 1% of all skeletal injuries, fractures are rare constituting 3-5% of all shoulder fractures. They usually 
consist of high-energy trauma and fracture of the scapula is accompanied by a high rate of serious injury.We aim to provide in 
this study that patient with bilateral scapular fracture due to falling from tree. 
Case: 40-year-old male patient was admitted to the emergency caused falling from a tree.General state of patient was good and 
orientation and cooperation were evaluated exactly.The vital signs were stable. Bilateral sternal fracture imaging was 
determined on radiologic evaluation.The patient was interned to follow-up and treatment. 
Conclusion: Some of the scapular fractures may be overlooked in the first examination.They have severe pain with arm 
movements, clinical symptoms such as swelling and bruising and skin behind the shoulder poles. Radiography is important in 
diagnosis and CT may be need for detailed.Trunk and neck fractures are most often. 
  
Keywords: Bilateral, fracture, scapula 
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P 262 VASKÜLER KARIN AĞRISI NEDENİ: SUPERİOR MEZENTERİK ARTER DİSEKSİYONU 
  
Özlem Bilir, Mehmet Altuntaş, Gökhan Ersunan, Özcan Yavaşi, Ensar Durmuş 
 
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Rize 
  
Giriş: Karın ağrısının etyolojisinde yer alan vasküler nedenler mortalitesi ve morbiditesi yüksek hastalıklardır. Bu grup içerisinde 
yer alan superior mezenterik arter diseksiyonu ise çok nadir görülen nedenlerdendir. Biz burada karın ağrısı nedeniyle acil 
kliniğimize başvuran ve izole spontan superior mezenter arter diseksiyonu tanısı konulan iki farklı olguyu sunmayı amaçladık.  
Olgu 1: 59 yaşında erkek hasta bir haftadır artış gösteren karın ağrısına kan tükürme şikayetinin eklenmesi nedeniyle acil 
kliniğimize başvurmuş. Özgeçmişinde, hipertansiyon dışında özellik yoktu. Hastanın genel durumu orta, GKS 15, şuur açık, 
koopere, oryante ve vital bulguları stabildi. Yapılan fizik muayenede, epigastrik bölgede palpasyonla hassasiyet dışında bir 
bulguya rastlanılmadı. Laboratuar testlerinde özellik olmayıp mevcut şikayetinin semptomatik tedaviye rağmen rahatlamaması 
üzerine kontrastlı Batın Bilgisayarlı Tomografi (BT) çekilen hastanın görüntülerinde superior mezenterik arter içerisinde 
diseksiyon ile uyumlu fleb görüntüsüne rastlanıldı. Hasta mevcut SMA diseksiyonu nedeniyle Kalp Damar Cerrahisi kliniği 
tarafından yatırılarak takip ve tedavisi planlandı.  
Olgu 2: 70 yaşında bayan hasta son üç gündür olan karın ağrısının artması nedeniyle acil kliniğimize başvurmuş. Özgeçmişinde 
kolon malignitesi dışında özellik yoktu. Hastanın genel durumu orta, şuur açık, koopere, oryante ve vital bulguları stabildi. Fizik 
muayenede, batın epigastrik ve sağ üst kadranda daha fazla olmak üzere tüm kadranlarda palpasyonla hassasiyet dışında 
patolojik bulguya rastlanılmadı. Hastanın şikayetlerinin gerilememesi ve verilen semptomatik tedaviye rağmen rahatlamaması 
nedeniyle kontrastlı Batın BT çekildi ve superior mezenterik arterde diseksiyon flebiyle uyumlu görüntüye rastlanıldı. Hastanın 
tespit edilen patolojisi nedeniyle Kalp Damar Cerrahisi Kliniği tarafından yatırılarak takip ve tedavisi planlandı. 
Sonuç: Superior mezenter arter diseksiyonu fatal sonuçlara neden olabileceğinden özellikle medikal tedaviye cevap vermeyen 
hastalarda ayırıcı tanıda mutlaka düşünülmelidir. Hastaların çoğu nonspesifik karın ağrısı ile başvurduklarından SMA 
diseksiyonunun farkına varmak güç olabilir. Ancak bu durum acil hekimleri tarafından akılda tutulması gereken bir durumdur. 
Böylelikle karın ağrısı oluşturabilecek sık görülen diğer sebeplerin ekarte edilmesi ve risk faktörlerinin bulunması tanıda yardımcı 
olabilir. 
  
Anahtar Kelimeler: Karın ağrısı, vasküler, superior mezenterik arter diseksiyonu 
 
 
P 263 HYOİD KEMİK FRAKTÜRÜ 
  
Özlem Bilir1, Murat Ziyan2, Ersan Gürsoy1, Mehmet Oktay1, Mümin Murat Yazıcı1 
 

1Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Rize 
2Nevşehir Devlet Hastanesi, Acil Servis, Nevşehir 
  
Giriş: Ası ve boğma girişimi haricinde, künt travmaya bağlı hyoid kemik kırıkları nadir olarak görülür. Hastaların tanısı zor olup 
ancak yüksek şüphe varlığında tanı konulabilmektedir. Biz burada darp sonrasında yutma zorluğu nedeniyle başvuran hastada 
tespit edilen hyoid kemik kırığını sunmayı amaçladık. 
Olgu: 30 yaşında erkek hasta darp sonrasında meydana gelen yutma zorluğu nedeniyle acil kliniğimize başvurdu. Hastanın 
çenesinin altından yumruk darbesi aldığı ve olaydan 2 saat sonra yutma güçlüğü olduğu öğrenildi. Fizik muayenede, şuur açık 
koopere, oryante, GKS 15, vital bulguları stabil ve baş-boyun bölgesinde hiperemi ve bu bölgede hassasiyet haricinde özellik 
yoktu. Çekilen direkt grafilerinde ve bilgisayarlı tomografisinde izole hyoid kemik fraktürü haricinde patolojik bulguya 
rastlanılmadı. Hasta Kulak Burun Boğaz kliniği tarafından konsülte edilerek indirekt laringoskopisi yapıldı. Hava yolunda ödem 
ya da laserasyona ait bulgusu olmayan hasta acil kliniğimizde 24 saat gözlem altında tutularak poliklinik kontrolü önerilerek 
taburcu edildi.  
Sonuç: Boyun bölgesini içine alan künt travmalarda hyoid kemik kırıklarından şüphe edilme ve gerekli görüntüleme tetkikleri 
yapılmalıdır. hastalarda kırık tespit edilmesi halinde baş yükseltilmeli ve hava yolunda oluşabilecek obstrüksiyona karşı dikkatli 
olunmalıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: Künt travma, hyoid kemik, fraktür 
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P 264 HAFİF KAFA TRAVMASINDA FARKLI BİR MRI SEKANSI: SWI 
  
Özlem Bilir1, Tuğba Durakoğlugil2, Gökhan Ersunan1, Fatma Beyazal Çeliker2, Özcan Yavaşi1 
 

1Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Rize 
2Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, Rize 
  
Giriş: Hafif kafa travmaları, travması sonrası şuurunda değişiklik olmayan ya da nörolojik muayenelerinde herhangi bir patolojik 
bulguya rastlanılmayan hasta grubunu içerir. Baş ağrısı, baş dönmesi, hafıza bozukluğu, konsantrasyon güçlüğü, duygu durum 
değişikliği ve uykusuzluk sık görülen semptomlardır. Tanıda birincil olarak Beyin Bilgisayarlı Tomografi (BT) kullanılmakla birlikte 
çoğu olguda herhangi bir patolojik bulguya rastlanılmamakta ve bu durumu açıklayabilmek amacıyla Magnetik Rezonans 
Görüntüleme yönteminin farklı sekansları önerilmektedir. Biz burada, acil serviste hafif travmatik beyin hasarı ön tanısı ile takip 
edilen bir olgunun difüzyon ve duyarlılık ağırlıklı MRI’ın tanıdaki olası katkılarını araştırmak ve travma sonrası ortaya çıkan 
semptomların erken tespit edilmesindeki rolünü belirlemeyi amaçladık.  
Olgu: 21 yaşında erkek hasta darp sonrası baş ağrısı, bulantı ve kusma nedeniyle başka bir sağlık kuruluşundan acil kliniğimize 
sevk edilmiştir. Genel durumu orta, koopere, oryante ve GKS:15 olup vital bulguları stabildi. Fizik muayenede, künt travmaya 
sekonder lezyonları mevcuttu. Diğer sistem muayenelerinde, laboratuar ve görüntüleme tetkiklerinde herhangi bir patolojik 
bulguya rastlanılmadı. Başvuru semptomlarının devam etmesi nedeniyle olay sonrası 14. saatte Kranial MRG, difüzyon ve 
duyarlılık ağırlıklı MRG yapıldı. MRG’de T2 ve Flair sekanslarında hiperintens nonspesifik değişiklikler görülürken SWI 
sekanslarında ise bu alanlara denk gelen hipointens ancak daha büyük boyut ve sayıdaki görüntüler kanama odakları olarak 
tanımlanmıştır. Bu nedenle hasta beyin cerrahisi kliniğinde takibe alınmış ve klinik iyileşmenin ardından taburcu edilmiştir. 
Sonuç: Hafif kafa travması nedeniyle acil servise başvuran hastaların BBT’lerinde herhangi bir patolojiye raslanılmazken 
mevcut başvuru semptomlarının devam etmesi halinde MR ile görüntüleme önerilmektedir. Özellikle madde ya da alkol alımı 
sonrasında meydana gelen kafa travmalarında şuur değişikliğinin patolojik bir tabloya bağlı olup olmadığının belirlenmesinde 
duyarlılık ağrılıklı görüntüler, dokular arasındaki manyetik hassasiyet farklılıklarından yararlanılarak mikrokanamaları tespit 
edilebilmektedir. 
  
Anahtar Kelimeler: Hafif kafa travması, MRI, SWI 
 
 
P 265 TYPE I RECTUS SHEATH HEMATOMA IN AN ELDERLY PATIENT ON ORAL ANTICOAGULANT THERAPY: A 

CASE REPORT 
  
Halil Doğan, Avşar Gül, Dogac Niyazi Ozucelik, Sezgin Sarikaya 
 
1Bakirkoy Dr. SadiKonuk Training and Research Hospital, Department of Emergency Medicine, Istanbul, Turkey 
  
Rectus sheath hematoma is a rare clinical condition which can be confused with acute abdomen. Oral anticoagulant therapy 
must be questioned on history also careful physical examination with imaging can provide the correct diagnosis. 
Case: A 66-year-old female patient, presented to the emergency service with a one week history of abdominal pain. She was on 
anticoagulant terapy with warfarin sodyum (Coumadin®) 5 mg/day p.o beause of mitral valve replacement. On presentation, her 
oxygen saturatıon, measured by pulse oximetry, was %98,arterial blood preasure was 12/55 mm Hg, respiratory rate was 16 
per/minute body temperature was 36.5°C and heart rate was 105 beats per minute.On physical examination revealed mild 
tenderness and mass in left umbilical regio just about 5x7 cm. Bowel sounds were normal. The laboratory test parameters 
during admission were; wbc: 7040/ mm3 (4-11) hemoglobin: 8g/dl (11-18) hematocrit: %24 (35-55) platelets: 224.000 
mm^3(150.000-400.000) International Normalized Ratio(INR): 8.9 (0.8-1.25) Protrombin Tıme(PT):111.1 (9.4-14) Aptt 50.9 (21-
36)free fluid and hepatomegali was detected by abdominopelvic ultrasonography Noncontrast abdominal CT scan, confirmed 
the fluid colection on perihepatic region and demonstrated a mass -which is 15x10x8 cm- on left abdominal rectus muscle and 
also slightly hyperdance appearance detected in left abdominal  rectus muscle which will be compatible with active 
bleeding.She was treated conservatively with five units of fresh frozen plazma, three units red blood cell and discharged from 
hospital 8 days after admission with resolution of signs and symptoms. 
Conclusion: Rectus sheath hematoma must be remembered on patients who presents emergency department with abdominal 
pain and history of anticougulant teraphy. 
  
Keywords: Abdominal pain, anticoagulant, rectus sheath hematoma, warfarin 
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P 266 TSK AMBULANS UÇAK SERVİSİNİN SON 10 YILINDA UÇUŞ HEMŞİRELİĞİ 
  
Canan Bilgin 
 
Etimesgut Asker Hastanesi, Ambulans Uçak Servisi, Ankara 
  
Türk Silahlı Kuvvetleri, bünyesinde bulunan 2 adet ambülans uçak ile 1996 yılından beri havadan hasta/yaralı nakli görevini icra 
etmektedir. Söz konusu ambülans uçaklarda toplam 3 doktor, 4 teknisyen ve 3 hemşire 24 saat esasına göre görev 
yapmaktadır. Her tahliye görevinde asgari 1 doktor, 1 teknisyen ve 1 hemşire bulunma zorunluğu vardır. Uçuş hemşiresi 
havayolu ile tahliye sırasında tıbbi teknik faaliyetlerin yürütülmesinde ekibin ayrılmaz bir parçasıdır. 
Son 10 yılda (2005 -2014) ambulans uçaklar ile toplam 2303 hasta/yaralı nakledilmiştir. Nakledilen hasta/yaralıların 175'i kadın, 
2128'i erkektir. Hasta/yaralıların 1771'i yurtiçinden, 532'si yurtdışından nakledilmiştir. 411 hasta/yaralı yaşam destek ünitesine 
bağlı olarak, 23 yeni doğanın da kuvözde nakli gerçekleştirilmiştir. Yine bu 10 yıllık periyotta nakledilen toplam hasta/yaralıların 
9'u nakil esnasında ex olmuştur. Hastalıklar göz önüne alındığında genel dağılım şöyledir; 1134 ateşli silah yaralanması, 351 
travma, 103 yanık, 715 diğer (gene sistem hastalıkları). 
Ambulans uçakla hasta/yaralı naklinin; hızlı ulaşım, mesafe sorununun olmaması, daha geniş çalışma sahası, kabin basıncı 
sabitleme, fazla sayıda sağlık ekibi ile çalışma imkânı sağladığı için daha kaliteli sağlık hizmeti sunabilme, mevcut tedavinin 
devamını sağlayabilme gibi avantajları vardır. Bununla birlikte; türbülansa bağlı çalışma güçlüğü, vibrasyona bağlı monitörle 
hasta takibinin güçlüğü, basınç değişikliğine bağlı olarak kullanılan cihazların güvenilirliğinin azalması, gürültü nedeniyle 
oskültasyon güçlüğü, hasta ve diğer ekip çalışanları ile iletişim güçlüğü gibi dezavantajları bulunmaktadır. Bu dezavantajlar ve 
uçuşun insan fizyolojisi ve psikolojisi üzerinde yarattığı etkiler göz önüne alındığında uçucu sağlık ekibinin bir üyesi olan uçuş 
hemşiresi, acil durumlar için hazırlıklı, dikkatli, gözlemci olmak zorundadır. 
Kalite, hız ve teknolojinin önem kazandığı çağımızda; hava ambülans araçlarının ve bu araçlarda görev yapan sağlık ekibinin 
önemini de artırmakta ve bunun doğal bir sonucu olarak uçuş hemşireliğinin profesyonelleşmesi kaçınılmaz bir hal almaktadır. 
  
Anahtar Kelimeler: Ambulans uçak, hasta/yaralı nakli, uçuş hemşireliği 
 
 
P 267 A RARE CAUSE OF STROKE: MAD HONEY 
  
Özcan Yavaşi1, Gökçen Akça2, Kenan Yavuz3, Ecem Aydın3 
 

1Department of Emergency Medicine, Recep Tayyip Erdogan University, Rize, Turkey 
2Department of Neurology, Rize State Hospital, Rize, Turkey 
3Department of Emergency Medicine, Rize State Hospital, Rize, Turkey 
  
Introduction: After the consumption of grayanotoxin-containing mad honey, a cluster of symptoms resembling cholinergic 
syndrome occur. These symptoms mostly resolve within 24 hours after the administration of intravenous saline and atropine. 
We present a case with hypotension, bradycardia accompanying ischemic stroke. 
Case: A 51-year-old male presented to the emergency department with weakness, diaphoresis, altered mental status and 
agitation. He was under antihypertensive treatment for five years. His blood pressure was 80/50 mmHg and pulse rate was 40 
bpm. Fingertip blood glucose was 144 mg/dL. Neurological examination revealed confusion, sensorimotor dysphasia, obscured 
right nasolabial sulcus and positive right Babinsky sign without any motor weakness on extremities. His ECG showed sinus 
bradycardia. He was ordered a brain computed tomography with the prediagnosis of hemoragic stroke that was normal. As his 
wife stated that he had eaten a spoon of mad honey at breakfast he was admistered intravenous 1 mg Atropine and saline 
infusion. His bradycardia and hypotension resolved approximately within 20 minutes but confusion lasted. Laboratory findings 
were almost within normal limits. To clarify clinical status a cranial diffusion-weighted magnetic resonance imaging was ordered 
that revealed diffusion restriction in left parietal region compatible with acute ischemic stroke. He was hospitalized at intensive 
care unit and antiaggregant therapy was started. Echocardiogram, carotid and vertebral artery Doppler ultrasonography were all 
normal. His mental status became normal within 5 days and he was discharged without any sequela with addition of 300 mg 
acetylsalicylic acid.  
Conclusion: Grayanotoxin triggers a chain of events at cellular level, particularly on Sodium/potassium pump, in neuronal cells 
that resembles the changes in brain cells during ischemia. Thus, emergency physicians should be aware of mad honey 
intoxication in identifying etiology of neurological symptoms. 
  
Keywords: Bradycardia, hypotension, ischemic stroke, mad honey, poisoning 
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P 268 MARIJUANA-INDUCED ACUTE CORONARY SYNDROME IN A YOUNG MALE 
  
Özcan Yavaşi1, Emre Durakoğlugil2, Kenan Yavuz3 
 

1Department of Emergency Medicine, Recep Tayyip Erdogan University, Rize, Turkey 
2Department of Cardiology, Recep Tayyip Erdogan University, Rize, Turkey 
3Department of Emergency Medicine, Rize State Hospital, Rize, Turkey 
  
Introduction: Despite the increased abuse rate of synthetic cannabinoids, classical cannabinoids such as marijuana still 
continue to be a health problem in some countries. 
Case: A 19-year-old, previously healthy male presented to the ED with the complaint of a severe sharp abrupt unset chest pain 
lasting about one hour. He vital signs were: blood pressure, 120/70 mmHg; pulse rate, 85 beats/minute; respiratory rate, 14 
breaths/minute; body temperature, 37,6 C; and oxygen saturation, 97%. He denied any drug and substance abuse. His physical 
examination was almost normal. His chest radiogram was normal excluding pneumothorax. His ECG showed 1 mm ST segment 
elevation at leads V2-6, T-wave inversion on leads V4-6, I, aVL, II, and aVF. Complete blood count, C-reactive protein and 
rotine blood chemistry were normal except CPK: 1308 U/L (30-200), CKMB: 63.36 ng/dL (0-5), Troponin I: 49.95 ng/dL (0-0.1). 
His echocardiogram was normal. The patient was admitted to the coronary care unit and treated with aspirin, plavix, and low-
molecular-weight heparin. At the 5.th hour of pain onset he underwent coronary angiography that revealed normal coronary 
arteries. At fifth day of hospitalization he was discharged. At his control examination one week later he stated that he was afraid 
of his father, so he did not tell the truth at that day. He had been smoking marijuana for 5 years but cessated two years ago. At 
the day of ED visit his chest pain started almost 30 minutes after he smoked marijuana. An urinalysis for marijuana was not able 
to be done.  
Conclusion: Normal coronary arteries on angiography suggests that the underlying mechanism of MI in the present case was 
reversible vasospasm. We suggest to ask cannabis use to patients presenting with acute coronary syndrome, particularly if they 
have no conventional cardiovascular risk factors. 
  
Keywords: Acute coronary syndrome, marijuana, vasospazm, young 
 
P 269 ADÖLESAN HASTADA MADDE ALIMINA BAĞLI AKUT PSİKOZ OLGUSU:  

ALİCE HARİKALAR DİYARINDA SENDROMU 
  
Bora Kaya1, Meltem Öper2, Yeliz Kocabaş1, Serkan Yılmaz1 
 

1Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği, Kocaeli 
2Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kocaeli 
  
Giriş: Çocuk ve adölesanlarda yeni başlangıçlı psikoz nadir ve karmaşık şikayetlerle prezente olabilir. Psikoz, delüzyon veya 
halüsinasyonların eşlik ettiği düşünce bozulması olarak tanımlanır. Ayırıcı tanıda hipoglisemi, serebral hipoksi, ilaç toksisitesi ve 
psikiyatrik hastalıklar düşünülmelidir.  Olgumuzda madde alımı sonrası görsel algı bozukluğu gelişen ve parsiyel “Alice Harikalar 
Diyarında Sendromu”(AHDS) tanısı alan hasta sunulmuştur.  
Olgu: Acil servise insanları garip görme şikayeti ile başvuran 15 yaşında erkek hasta triaj görevlisi tarafından yeşil alan 
hekimine yönlendirilmiştir. Anamnezinde kişi ayırımı olmaksızın insanların burunlarının çok büyük ve gözlerinin ise olması 
gerekenden çok küçük ve içe doğru dönük garip bir görüntüde olduğunu ve şikayetinin gün içerisinde zamanlaması tam 
bilinmeyen şekilde başladığını belirtmiştir. Hasta bu haliyle spor müsabakasına da katıldığını ancak geçici olduğunu düşünerek 
üzerinde durmadığını aktarmıştır. Özgeçmiş ve soygeçmişinde özellik olmayan hasta, yaklaşık 10 gün önce adını bilmediği keyif 
verici bir madde alımı olduğunu, uzun zaman geçmiş olmasına rağmen bu ilacın etkisinden ve tekrar alımından şüphe edildiği 
hasta ve ebeveynleri tarafından ifade edilmiştir. Baş ağrısı, baş dönmesi, çarpıntı, terleme, ağız kuruluğu ve karın ağrısı gibi 
semptomları yoktu. Vital bulgularında; Kan basıncı: 110/60 mmHg, Nabız: 80/dk ritmik, Ateş: 36.8 derece santigrat, Solunum 
sayısı 14/dk idi.  
Fizik muayenesinde anksiyöz ve tedirgin bir genel görünümü olan hastanın periferik motor ve duyu kaybı dahil nörolojik ek 
defisiti yoktu. Görme muayenesinde insan yüzleri hariç diğer nesneleri normal olarak algılıyordu ve görme kaybı yoktu. Göz dibi 
muayenesi normal olarak değerlendirildi. EKG tetkikinde özellik saptanmadı. Laboratuvar bulgularında hemogram, biyokimyasal 
testleri normal olan hastanın olası intrakranial patolojileri ekarte etmek için çekilen beyin tomografisinde acil patoloji saptanmadı.  
Çocuk psikiyatri, nöroloji ve göz hastalıkları bölümleri ile konsülte dilen hastada oluşan bu paraşemazinin(beden parçalarında 
bozulma algısı) madde alımına bağlı ve parsiyel AHDS ile uyumlu olduğu sonucuna varıldı. Acil serviste takip edilen hasta SSRI 
grubu antidepresan önerisi ile taburcu edildi. Takibinde semptomların 15 günlük sürede azalarak geçtiği belirlendi. 
  
Anahtar Kelimeler: Alice harikalar diyarında, paraşemazi, madde alımı 
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P 270 PERSİSTAN BAŞAĞRISI NEDENİ: SEREBRAL VENÖZ TROMBOZ 
  
Birdal Güllüpınar, Vermi Değerli, Özgür Duran, Caner Sağlam, Huriye Akay, Tayfun Öztürk, Serhat Akay, Arif Akkaya 
 
Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İzmir 
  
Giriş: Serebral venöz tromboz (SVT) özellikle genç ve orta yaşlı kadınları etkileyen, çok geniş spekturumda klinik 
prezentasyona sahip nadir görülen bir durum olduğundan dolayı tanı koymak güçtür(1, 2). Başlangıç belirtileri başağrısı, bulantı, 
kusma, fokal nörolojik belirtiler, nöbet, delirium ve koma olabilir (3). Persistan başağrısı şikayeti ile başvuran hastada 
saptadığımız SVT olgusunu sunduk. 
Olgu: Bilinen komorbiti olmayan yirmi iki yaşında erkek hasta başağrısı, bulanık görme, bulantı-kusma ve dengesizlik 
yakınmaları ile başvurdu. Genel durumu iyi, bilinç açık, koopere, oryente idi. Başvuru vitalleri kan basıncı 157/89 mmHg, nabız 
sayısı 92 atım/dk, solunum sayısı 16/dk, SpO2 değeri 98 ve ateş: 37,1° C ölçüldü. Yapılan fundoskopik incelemede bilateral 
papil ödemi ve papilla çevresinde retinal hemorajiler olduğu belirlendi. Hastanın diğer sistemik muayenesi olağandı. Laboratuar 
incelemesinde tam kan sayımı, biyokimyasal parametreler ve tiroid hormon düzeyleri normal sınırlarda, kalsiyum: 9.9 mg/ dl idi. 
Yine PA akciğer grafisi ve EKG’de özellik yoktu. Hastanın başvuru yakınmasına yönelik tedavi uygulandı. Medikasyona rağmen 
düzelmeyince ve şiddetli baş ağrısı yakınması sonucu BT çekildi. BT'de sol parietal ve sol frontal lobda hipodens alan saptanan 
hastaya yapılan kranyal MRI'da superior sagittal sinus trombozu saptandı. Nöroloji kliniği ile konsülte edilen hasta yatırıldı. 
Sonuç: Serebral ven trombozu çok çeşitli nörolojik tablolarla ortaya çıkabilir. Yeni başlayan veya karakter değiştiren baş ağrısı 
ve fokal nörolojik bulguları olan hastalarda SVT ön tanısı akla gelmeli ve hızlı bir şekilde radyolojik araştırmalar yapılmalı ve 
tedavisine başlanmalıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: Acil servis, baş ağrısı, serebral venöz tromboz 
 
 
P 271 PHENYTOIN INTOXICATION WITH NO SYMPTOMS CORRELATED WITH SERUM DRUG LEVEL:  

A CASE STUDY 
  
Mücahit Avcil, Ali Duman, Kenan Ahmet Türkdoğan, Mücahit Kapçı, Ayhan Aköz, Selçuk Eren Çanakçı,  
Yunus Emre Özlüer 
 
Adnan Menderes University, Department of Emergency Medicine, Aydın, Turkey 
  
In recent studies on phenytoin intoxication, in which seizure and coma were observed in drug levels greater than 50 ug/mL.  
A 36-year-old female patient, who had a history of bipolar disorder, was brought to our emergency department by her relatives 
after taking 100 mg tablets containing phenytoin with the intention of committing suicide. The vital signs of the patient at the time 
of admission were: blood pressure (BP): 100/60 mmHg, pulse:93 pulse/min, saturated O2: 100%, fever: 36.7°C, and respiratory 
rate: 22/min. The patient was confused and prone to sleeping, and all other system examinations were normal. Although the 
period of time that had elapsed from the intake of the drug until the administration of emergency health procedures was not 
clear, according to the anamnesis taken from her relatives, it ranged from 30 and 60 minutes. The laboratory test results was 
normaly. Phenytoin level was 124.6 ug/mL. Stomach lavage was applied to the patient via an orogastric catheter, and then 
1mg/kg activated charcoal was given. Daily phenytoin dose follow-up was conducted. The phenytoin doses were 124.6 ug/mL, 
107.4 ug/mL, 110.4 ug/mL, 113.2 ug/mL, 98.6 ug/mL, 69.0 ug/mL and 66.5 ug/mL. The patient’s level of confusion was 
followed-up inthe intensive care unit for 3 days. She appeared to have recovered on the first day, but her agitation regressed 
and her follow-up continued in the emergency department observation unit for 4 days.  The patient, who developed no additional 
pathology and whose existing complaints regressed, was transferred in a good general condition and stable vital signs, to the 
psychiatry department on the seventh day. High drug level and the absence of toxic effect (or the absence of toxic effect 
correlated with the drug level) indicates that cytochrome P450 is functioning, but there can be a mutation in the MDR1 gene. 
  
Keywords: Phenytoin intoxication, emergency service, serum level 
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P 272 KORONER ANJİO SONRASI GÖRÜLEN NADİR KOMPLİKASYON: SPİNAL SPONTAN EPİDURAL HEMATOM 
  
Elnare Günal1, Gülşen Çığşar1, Handan Çiftci2, Şahin Kahramanca3, Sunay Sibel Karayol4, İnan Gezgin5, Murat Özdemir1 
 

1Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Ana Bilim Dalı,Kars 
2Ardahan Devlet Hastanesi, Acil Kliniği,Ardahan 
3Harakani Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği,Kars 
4Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı,Kars 
5Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin Ceraahisi Ana Bilim Dalı,Kars 
  
Giriş: Akut ve kronik spinal kanama sonucunda gelişen spinal epidural hematomlar (SEH), idiyopatik, spontan ve sekonder 
olarak üçe ayrılır. Spontan spinal epidural hematomlar (SSEH) tüm SEH’ın % 0,3-%0,9 ni oluşturur. SSEH 1/100000 sıklıkta 
görülür ve ilk klinik bulgular değişken olmakla birlikte motor fonksiyon etkilendiğinde parapleji ve tetrapleji olabilir. Olgumuzda 67 
yaşında koroner anjio sonrası SSEH gelişen hastayı sunacağız.  
Olgu: Koroner anjigrafinin (KAG) 24 saat sonrası göğüs ağrısı ve bel ağrısı şikayeti ile acil servise başvuran 67 yaşındaki erkek 
hastanın anamnezinde KAG’de lateral sirkumflexte %40 darlık sonrası aspirin tedavisi başlandığı öğrenildi. Fizik muayenesinde 
sağ alt ekstremitede düşük ayak dışında patolojik bulgu tespit edilemeyen hastanın çekilen lomber Magnetik Rezonans 
Grafisinde (MRG) L4-L5 seviyesinde bulging tarzı protrüzyonu saptandı. Takibe alınan hastada kısa sürede idrar inkontinansı, 
bilateral alt extremitede plejiye yakın parezi, 1/5 oranda kas kuvvet kaybı gelişti ve bilateral babinskiler pozitifleşti. Serviko-
torakal MRG’de T3-T7 seviyesinde spino-epidural hematom saptandı.  
Sonuç: Acil servise göğüs ağrısı şikayeti ile başvuran hastalarda şikayet üzerine yoğunlaşmak yerine detaylı anamnez, fizik 
muayene yapılarak ön tanı yelpazesi genişletilmelidir. Nörolojik defisiti olan hastalarda SSEH tanısı akılda tutularak görüntüleme 
yöntemleri seçilmeli ve olası morbidite ve mortalite oranları azaltılmalıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: Koroner anjiografi, spinal epidural hematom, göğüs ağrısı 
 
 
P 273 HEMOLYTIC UREMIC SYNDROME IN EMERGENCY ROOM 
  
Emre Onur Tosun, Cansu Arslan, Tuba Cimilli Öztürk 
 
Fatih Sultan Mehmet Education and Research Hospital, Department of Emergency Medicine, Istanbul, Turkey 
  
Introduction: The thrombotic microangiopathies (TMA) include both hemolytic uremic syndrome (HUS) and thrombotic 
thrombocytopenic purpura (TTP). HUS is defined by the triad of mechanical, non-immune hemolytic anemia with fragmented 
erythrocytes,thrombocytopenia and renal impairment. Maintenance of fluid and electrolyte balance, blood pressure stabilization, 
dialysis and hematological replacement constitute the essentials of supportive treatment. This case is reported to point out the 
importance of medical story for early diagnosis which is life-saving in emergency department. 
Case: Fifty nine years old man admitted to emergency department with diarrhea, weakness and bloody urination. He is a 
plumber and has been consuming tap water. On admission his vital signs were normal, and physical examination revealed right 
lower quadrant pain. Pathological laboratory finding were: AST: 1245, ALT:565, LDH: 2240, BUN: 88, Cre: 7.3, WBC: 
4000/mm3, Hgb: 13,3 gr/dl, Hct: %37,4, Plt: 20700/mm3 ++ proteinuria and ++ hematuria. Stool microscopy was non diagnostic. 
Supportive treatment was started. Coombs tests were negative, peripheral blood smear showed fragmented erythrocytes. The 
final diagnosis was HUS. The patient did not respond to supportive treatment and hemodialysis applied in intensive care unit. 
However he died 3 days after admission. 
Discussion: Any tissue or organ may be affected in relation with TMA. Multiple organ involvement may be observed and 
mortality is high. In 25–30% of the cases, central nervous system involvement is present (1,2). Gastrointestinal involvement is 
common as in our case; hemorrhagic colitis, ileum/colon perforation, cholestasis, pancreatitis, and peritonitis may occur 
(3).There may be different degrees of renal involvement.Dialysis is needed in more than half of the cases (1,4). Renal pathology 
is related with glomerular TMA. Preglomerular arterioles and glomerular capillaries are affected. HUS especially in adult patients 
is a potentially fatal disease because of complications. Emergency Medicine Physicians have a critical role in the early 
diagnosis. 
  
Keywords: Diarrhea, hematuria, hemolytic uremic syndrome 
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P 274 A RARE COMPLİCATİON OF SCORPİON VENOM: ATRİAL FİBRİLLATİON 
  
Ali Duman, Kenan Ahmet Türkdoğan, Ayhan Aköz, Mücahit Avcil, Bekir Dağlı, Selçuk Eren Çanakçı 
 
Adnan Menderes University, Department of Emergency Medicine, Aydın, Turkey 
  
Although the clinical findings of scorpion stings are often mild, they may lead to multi-organ failure and even cardiogenic shock. 
The toxin has both local and systemic effects. Local effects include oedema, bruising (ecchymosis), and burning pain, while 
systemic effects include nausea, vomiting, hypotension or hypertension, cardiovascular toxicity, renal failure, and haemorrhage 
at different areas. The toxins have been implicated in a number of cardiac arrhythmias, including torsade de pointes, Long QT 
syndrome, and atrial fibrillation. Here, we present a 90-year-old woman with no history of drug use or complaints due to 
dysrhythmias who developed atrial fibrillation (AF) after being stung by a scorpion. 
We believe that the rhythmic alterations observed in our 90-year-old patient who was stung by a scorpion in the left fifth finger 
and right breast and who had a normal sinus rhythm on a previous ECG were due to the cardiac rhythmic changes caused by 
peptide toxins contained in scorpion venom that act through the K+ channels. 
  
Keywords: Atrial fibrillation, scorpion stings, scorpion anti-venom 
 
 
P 275 ACİL SERVİSE PARAPLEJİ İLE BAŞVURAN BİR AORT DİSEKSİYONU OLGUSU 
  
Yıldız Ulkat Ongun, Ramazan Kıyak, Özlem Köksal, Pınar Uygun Yılmaz 
 
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp AD, Bursa 
  
Giriş: Aort diseksiyonunun en sık görülen şikayeti ani başlayan ve yırtıcı karakterdeki göğüs ağrısıdır. Genellikle göğsün ön 
yüzünden başlayan ağrı, klasik olarak aort diseksiyon hattı boyunca ilerleyerek yayılım gösterir. Beyin damarlarının etkilenmesi 
sonucu inme, körlük veya senkop gelişebilir. Aort diseksiyonu, arterlerin tıkanmasına bağlı nabızların azalması ya da 
kaybolmasına neden olabilir.  
Olgu: 73 yaşında bilinen hipertansiyon ve koroner arter hastalığı öyküsü olan hastanın, bir önceki gece göğüste yanma, sırtta 
ağrı sonrası alt ekstremitelerde parapleji gelişmiş. Başvurduğu merkezde nöroloji tarafından değerlendirilerek, Guillain Barre? 
Transvers Miyelit? ön tanılarıyla tarafımıza yönlendirilmiş. Hastanın fizik muayenesinde alt ekstremiteler paraplejik, TA: sağ 
kolda 90/60 mmmHg, sol kolda 120/60 mmHg, sol alt ekstremite femoral nabzı sağa göre daha zayıf alınmaktaydı. Aort 
diseksiyonu ön tanısıyla kontrastlı torakoabdominopelvik tomografi çekildi ve Aort kökünden itibaren asendan arkus ve 
desendan aortada diseksiyonla uyumlu çift lümen görünümü izlendi. Diseksiyon distalde çöliak orjini seviyesinde sonlanmakta 
ve çöliak trunkus gerçek lümenden beslenmekteydi. Perikardial bölgede 9 mm kalınlıkta perikardial sıvısı vardı. İnfrarenal 
düzelde abdominal aortada 4 cm lik segmentte tromboze sakkuler anevrazmatik dilatasyon izlenmekteydi. Kalp damar 
cerrahisine konsülte edilen hasta acil operasyona alındı.  
Tartışma ve Sonuç: Nörolojik bulgular tüm aortik diseksiyonların %6-19'unda görülür ve proksimal diseksiyonlarda daha sıktır. 
Serebrovaskuler hastalık ise %3-6 oranında görülür. Daha az sıklıkla hastalar konfüzyon hatta koma ile gelebilir. Spinal arter 
perfüzyonunun bozulması ile iskemik spinal kord hasarı buna bağlı olarak; paraperezi, parapleji gelişebilir Sonuç olarak acil 
servise nörolojik bulgularla başvuran hastalarda, kardiyovasküler sistemle ilgili "Aort Diseksiyonu" gibi hayati risk taşıyan 
durumlar da göz önünde bulundurulmalıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: Parapleji, aort diseksiyonu, acil servis 
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P 276 ACİL SERVİSE BAŞVURAN KÜNT GÖĞÜS TRAVMALI HASTALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
  
Okan Bardakçı1, Okhan Akdur1, Ahmet Yıldırım1, Ozan Karatağ2, Gökhan Akdur3, Timuçin Alar4, Halil Beggi1 
 

1Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Çanakkale 
2Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Çanakkale 
3Kırklareli Devlet Hastanesi, Acil Servisi, Kırklareli 
4Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Çanakkale 
  
Amaç: Bu çalışma ile Acil Serviste künt toraks travmalı olguların klinik özellikleri, uygulanan tanısal yaklaşımları 
değerlendirilerek, akciğer grafisi(AC), bilgisayarlı tomografi(BT) görüntüleme yöntemlerinin tanı sürecine katkısının ortaya 
konulması amaçlanmıştır. 
Gereç-Yöntem: Bu çalışma 1 Ocak 2011-31Aralık 2013 arasında Onsekiz Mart Üniversitesi Araştırma Uygulama hastanesi Acil 
Servisine başvuran künt toraks travmalı hastaların verilerinin incelenmesiyle gerçekleştirildi. Her hasta için önceden hazırlanmış 
veri toplama formları dolduruldu. Cinsiyet, travma şekli, travma ile başvuru arasında geçen süre, ek sistem travması gibi veriler 
kayıt edildi. Acil Serviste değerlendirilen AC grafileri ve BT görüntülemelerinde tespit edilen patolojiler, radyoloji birimi raporları 
hastane otomasyon sistemi üzerinden incelendi. 
Bulgular: Künt göğüs travmalı toraks BT görüntüleme gerçekleştirilen 174 hasta çalışmaya alındı. Hastaların 131’i(%75.3) 
erkekti. Olguların ortalama yaşı 44.7±19.1 idi. Travma ile acil servise başvuru arasında geçen süre 23.65±18.9 dakikaydı. En sık 
ek sistem travması 46 olgu(%26.5) ile ekstremite yaralanmalarıydı. Hastaların 122’si(%70.1) acil servisten taburcu edilmişti. On 
iki(%6.9) olgunun eks olduğu saptandı. Akciğer grafisinde patoloji tespit edilen 34 olguda en sık izlenen patoloji 23 olgu(%13.1) 
ile kot fraktürü idi. BT görüntülemede 60(%34.5) hasta ile en sık rastlanan patoloji kot fraktürü idi. Akciğer grafisi normal 
değerlendirilen 140 olgunun toraks BT raporları incelendiğinde; AC grafisi normal olup toraks BT’de patoloji tespit edilen 
40(%28.5) olgu tespit edildi. Bu 40 olguda AC grafilerinde en sık gözden kaçan ve BT görüntülemede tespit edilen patolojinin 
27(%67) olgu ile kot fraktürleri olduğu görüldü. Akciğer grafisinde gözlemlenemeyen patolojiler; 12(%30) olgu pnömotoraks, 9 
olgu(%22.5) ile hemotoraks, 3 olgu(%7.5) ile sternum fraktürüydü. Akciğer grafisinde patoloji saptanmayan olguların 
12’sinin(%30) BT sonucunda göğüs cerrahi servisine yatırıldı. Bu 12 olgunu 3’üne tüp torakostomi uygulandı ve hastanede 
ortalama yatış süreleri 3.6 gündü.  
Sonuç: Acil servise başvuran künt toraks travmalı hastaların değerlendirilmesinde görüntüleme yöntemi olarak akciğer grafisinin 
yanı sıra toraks BT öncelikli göz önüne alınmalıdır. Toraks BT görüntüleme bu hastaların takip ve tedavi planında belirleyici 
olabilmektedir. 
  
Anahtar Kelimeler: Bilgisayarlı tomografi, göğüs yaralanması, röntgen 
 
 
P 277 ECBALİUM ELATERİUM KULLANIMINA BAĞLI GELİŞEN UVULAR ÖDEM-OLGU SUNUMU 
  
Yasemin Nennicioğlu, Suna Eraybar Pozam, Serhat Atmaca, Yalçın Katı, Can Erkan Arslan, Mahmut Fırat Kaynak 
 
Şevket Yılmaz Eğitim Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Bursa 
  
Olgu1:32 yaşında bayan hasta acil servise boğazda şişkinlik, nefes almada güçlük ve yutma güçlüğü şikayetleri ile 
getirildi.Daha önceden kronik sinüzit tedavisi dışında aldığı herhangi bir tedavi bulunmamakta.2gündür baş ağrılarının arttığı ve 
geniz akıntısı olduğu için Ecbalium elaterium denilen bitkiden yaklaşık 10saat önce her iki burun deliğine 3-4 damla damlattığı 
öğrenildi. 
Hastanın fizik muayenesinde uvula ödemi belirgindi.(resim1)Vital bulguları stabil olan hastada bronkospazm saptanmadı.Hasta 
acil servis takibi sonrasında mevcut bulgularının gerilemesi sonrasında taburcu edildi. 
Tartışma-Sonuç: Ecbalium elaterium, Cucurbitaceae familyasından olup otsu ve ruderal bir bitkidir.Halk arasında aci kavun, 
cırtatan, eşek hıyarı, acı düvelek olarak da bilinen bu bitkinin özü yaygın olarak sinüzit ve sarılık tedavisinde 
kullanılmaktadır.Mekanizması tam olarak bilinmeyen bakterisidal vi sitotoksik etkileri olan Ecbalium elaterium'un boğaz ağrısı, 
irritasyon, salgı artışı, burun, ağız ve solunum yollarında ödem ve nekroza ilerleyen yan etkilerinin yanı sıra, hayatı tehdit eden 
anaflaktik reaksiyonlar, kanlı ishal ve hipovolemik şoka neden olduğu bildirilmiştir.Bu çalışmada sinüzit ve migren tedavisi için 
Ecbalium elaterium kullanımı sonucu uvular ödem gelişen üç olgu literatür eşliğinde tartışılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Ecbalium elaterium, rinosinüzit, uvula ödemi 
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P 278 AN EVALUATION OF THE REASONS WHY THE ELDERLY APPLY TO THE EMERGENCY DEPARTMENT 
  
Gülşen Çığşar1, Yeliz Akkuş2, Elnare Günal1, Esma Erdemir Öztürk3, Beyza Melek Palas4 
 

1Kafkas University Faculty of Medicine, Department of Emergency Medicine, Kars 
2Kafkas University, Vocational School of Health, Department of Nursing, Kars 
3Beyhekim State Hospital, Emergency Medicine Clinic, Kars 
4Kafkas University Faculty of Medicine, Kars 
  
Aim: The requirement for emergency services is increasing with the increase of the elderly population. This study aims to 
determine the reasons why the elderly apply to the emergency department so services can be properly planned.  
Method: In the past two years, the records of patients 65 years and over who have applied to the emergency department of the 
Health, Research, and Training Hospital of Kafkas University have been analyzed retrospectively. ICD-10 diagnostic codes have 
been used for the classification of data.  
Results: The average age of elderly patients who participated in this study is 74.29 (7.04), and 53.6 percent of them are male 
patients. Mostly, elderly patients applied to the emergency department during the summer, and 46.3 percent of them were 
included in the red zone. Circulatory system diseases (46.3 percent), respiratory system diseases (15.6 percent), 
musculoskeletal diseases (9 percent), endocrine nutritional and metabolic diseases (6.5 percent), and symptoms and abnormal 
clinical and laboratory findings (4.5 percent) are ranked at the top five among the causes of why elderly patients apply to the 
emergency department. In addition, it has been determined that 5.2 percent of the elderly patients have been mostly 
hospitalized in coronary intensive care. 
Conclusion: Circulatory problems are ranked first among the emergency visits and hospitalization causes of elderly patients. 
Therefore, it has been proposed regarding circulatory system diseases that i) new studies should be done for prevention, ii) 
emergency care services should be planned, and iii) protocols and policies should be developed. 
  
Keywords: Emergency, elderly, emergency problems, chronic diseases, emergency planning 
 
 
P 279 KÜNT TRAVMAYA BAĞLI PARSİYEL TRAKEAL LASERASYON 
  
Özlem Bilir, Enes Suman, Gökhan Ersunan, Aydın Çoşkun, Hakan Aksoydan 
 
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Rize 
  
Giriş: Göğüs ve boynun etkilendiği özellikle göğüsün kompresyonuna neden olan travmalarda trakeabronşial yaralanma 
olasılığı akılda tutulmalıdır. %30’a yakın mortaliteye sahip bu yaralanmaların patofizyolojisinde, toraks ön arka çapında azalırken 
transvers çapın artması, glottis kapalıyken intrabronşial basıncın ani olarak artış göstermesi ve deselerasyon yer almaktadır. Biz 
burada, künt toraks travması sonrasında meydana gelen parsiyel trakea laserasyonu tartışmayı amaçladık. 
Olgu: 46 yaşında erkek hasta, 3 metre yükseklikten 250 kilo ağırlığında bir cismin üzerine düşmesi nedeniyle acil kliniğimize 
başvurdu. Soy ve öz geçmişinde özellik olmayan hastanın vital bulguları stabil, şuur açık, koopere, oryante ve fizik muayenede 
servikal ve torakal vertebraların birleşim yerinde palpasyonla hassasiyet ve sağ omuz eklem hareketlerinde kısıtlılığı mevcuttu. 
Diğer sistem muayenelerinde özellik yoktu. laboratuar tetkiklerinde herhangi bir patolojik özelliğe rastlanılmayan hastanın 
görüntüleme tetkiklerinde çekilen bilgisayarlı tomografisinde, servikal 7 ve torakal 1 seviyesinde paravertebral alanda hava 
görüntüsü, torakal 1 seviyesinde trakeada mukozal bütünlük kaybı, laserasyon olarak değerlendirildi. Tespit edilen parsiyel 
trakea laserasyonu nedeniyle göğüs cerrahisi tarafından konsülte edilen hastanın mevcut vital bulgularının stabil olması, nefes 
darlığı gibi herhangi bir semptomunun olmaması ve hastanın yatarak takibi kabül etmemesi nedeniyle 12 saatlik takip 
sonrasında antibiyoterapisi başlanarak taburcu edildi.  
Sonuç: Acil kliniklerinde sıklıkla karşılaşılan cervikal travmalarda trakeobronşiayal yaralanmalar meydana gelebilmektedir. 
Bunlar içerisinde özellikle parsiyel trakeal laserasyonların ihmal edilmesi halinde mortalite ile sonuçlanabilmektedir. Erken tanı 
ve onarım mükemmel sonuçlar vermektedir. 
  
Anahtar Kelimeler: Künt travma, trakea, parsiyel laserasyon 
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P 280 ENOKSAPARİN SODYUM KULLANIMINA BAĞLI GELİŞEN HEMOROJİK UVULAR ÖDEM: OLGU SUNUMU 
  
Yasemin Nennicioğlu, Suna Eraybar Pozam, Serhat Atmaca, Yalçın Katı, Can Arslan, Mahmut Kaynak 
 
Şevket Yılmaz Eğitim Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Bursa 
  
Olgu: 73 yalında bayan hasta sol hemipleji nedeniyle başvurduğu dış merkezli değerlendirilmesi ardından tıkayıcı beyin damar 
hastalığı düşünülerek enoksaparin sodyum 4000 anti-Xa/0,4ml subcutan uygulanması sonucu tarafımıza refere edildi.Hastanın 
geliş nörolojik bulgularının yanı sıra belirgin dil altında hemorojik bül, uvula ödemi ve çevresinde hemorojik alan, dilde ödem 
saptandı.Daha önceden bilinen allerji öyküsü olmayan hastanın mevcut klinik tablosunun Enoksaparin sodyum’a bağlı olduğu 
düşünüldü. 
Tartışma-Sonuç: Günümüzde önemli mortalite nedenlerinin başında gelen trombotik hastalıkların proflaksi ve tedavisinde 
antikoagülan ilaçlar yaygın olarak kullanılmaktadır.Enoksaparin proflaksisi sonucunda hemoroji, enjeksiyon yerinde ekimoz, 
lokalize veya genel allerjik reaksiyonlar, trombositopeni, nadiren karaciğer enzimlerinde artış ve ciddi döküntülü reaksiyonlar 
görülebilir.Hastamızda gelişen hemorojik bül ve uvula ödemi ciddi solunum yolu obstrüksiyon gelişimi açısından 
önemlidir.Hastamızda görülen hemorojik ve allerjik komplikasyonun birlikteliği literatür eşliğinde tartışılacaktır. 
  
Anahtar Kelimeler: Enoksaparin sodyum, hemorojik uvular ödem, stroke 
 
 
P 281 SPONTAN İNTRAKRANİAL HİPOTANSİYON - OLGU SUNUMU 
  
Yasemin Nennicioğlu, Suna Eraybar Pozam, Serhat Atmaca, Kamuran Çelik, Taylan İnal 
 
Şevket Yılmaz Eğitim Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Bursa 
  
Olgu: 29yaş erkek hasta 2gündür olan zonklayıcı tipte baş aprısı nedeniyle değerlendirildi.Nörolojik muayenesinde motor, duyu 
lateralizasyonu ve ense sertliği saptanmadı.Hikayesinde iki hafta önce spinal anestezi eşliğinde varikosel operasyonu olduğu 
öğrenildi.Beyin BT de özellik saptanmazken kranil MR da bilateral frontoparietal lepto meningeal kalınlaşma, sağda T1A ve T2A 
görüntülerde lineer hiperintensite, sağ frontal lobda periventriküler beyaz cevherde T2 ağırlıklı görüntülerde milimetrik çaplı 
nonspesifik hiperintensite izlendi.Hastaya klinik bulgu ve görüntüleme sonuçlarıyla spontan intrakranial hipotansiyon tanısı 
konuldu.  
Tartışma-Sonuç: SIH, BOS’un spontan kaçağına bağlı olarak ortaya çıkan, gün boyu devam edebilen ve ortostatik karakterli 
baş ağrısına neden olan bir sendromdur.Baş ağrısı tipik olarak kişi ayağa kalktığında enseden oksipital bölgeye yayılır ve kişi 
yatar pozisyona geçince kaybolur.Beraberinde kusma, görme ve işitme bozuklukları görülebilir.Travma, cerrahi girişim, lomber 
ponksiyon sonrası öksürme veya postkoital ortaya çıkabilir.Ayırıcı tanıda düşünülmeli, tanıda önemli bir rehber olan MR 
görüntülemeye başvurulmalıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: Spontan intrakranial hipotansiyon, baş ağrısı, spinal anestezi 
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P 282 ACİL SERVİSTE ERİŞKİN EPİGLOTTİT OLGUSU 
  
Ömer Bekar1, Metin Yadigaroğlu1, Umut Eryiğit2, Yasin Erol1, Yunus Karaca1 
 

1Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Trabzon 
2Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi, Acil Servisi, Diyarbakır 
  
Akut epiglottit supraglottik yapıların inflamasyonudur. Herhangi bir inflamasyon, irritasyon veya alerjik reaksiyon ödeme yol açar. 
Hastalığın erişkinde nadir görülmesi, başlangıç bulgularının silik olması nedeniyle tanı kolaylıkla gözden kaçabilmektedir. Bu da 
erişkinde zaman zaman hayatı tehdit edebilen ve hızla hava yolu obstruksiyonuna gidebilen durumlara neden olabilmektedir. 
Vakamızda medikal tedaviye yanıt vermemiş ve hava yolu açıklığının sağlanması için trakeotomi uygulanmış erişkin akut 
epiglottit olgusu sunulmuştur. 70 yaşında erkek hasta 3 gündür boğaz ağrısı, yutkunma güçlüğü şikayeti mevcut olup ani gelişen 
nefes darlığı sebebiyle acil servisimize getirildi. Hastanın genel durum orta idi. Fizik muayenesinde; Ateş 38 derece, Tansiyon 
140/80mmHg, Solunum sayısı 32/dk, Nabız 150/dk, O2 sat 93, stridor, ses kısıklığı, orafarenkste hiperemi bulguları mevcuttu. 
Yatak başı çekilen yan servikal grafide larinkste hava sütununda belirgin daralma ve prevertebral yumuşak dokuda ödem 
görüldü. Laboratuvarında lökositoz (31.020/mm3), CRP yüksekliği (33.12mg/dL), diğer biyokimyasal değerleri normaldi. Damar 
yolu açılan hastaya IV hidrasyon, kortikosteroid, maske oksijen tedavisi başlandı. Yatak başı yapılan indirekt laringoskopi 
muayenesinde sol ariepiglottik katlantılarda belirgin hiperemi ve ödem saptandı. Medikal tedaviye rağmen solunum sıkıntısı, 
takipne ve taşikardisi artan hastaya acil trakeotomi açıldı ve KBB kliniğine yatırıldı. Takiplerinde yoğun bakımda bipap ihtiyacı 
olan hasta yakınlarının isteği üzerine dış merkeze götürüldü. Bizim olgumuz 70 yaşındadır. Geldiğinden beri var olan solunum 
sıkıntısı ve takipnesi uygun medikal tedaviye rağmen ilerlemiştir. Hastanın başvuru sırasında yüksek ateşi, lökositozu ve 
hipoksisi tespit edilmiştir. Tüm bunlar literatür eşliğinde değerlendirildiğinde hastada hava yolu kontrolü için ileri müdahale 
gerekebileceğini bize göstermiştir. Sonuçta da hastaya trakeotomi açılmıştır. Hava yolu açıklığındaki daralma entübasyonu 
engelliyor ise veya başarısız entübasyon sonucu dokulardaki ödem ve kanama hava yolu açıklığını hızla daraltıyorsa trakeotomi 
yapılabilir. Bu vakada indirek laringoskopi ile muayene sonrasında entübasyonun mümkün olamayacağı düşünüldü ve 
ameliyathanede trakeotomi açılmıştır. 
Sonuç olarak, akut epiglottit her zaman için hızlı tanı konulup agresif bir şekilde tedavi uygulanmazsa mortalitesi yüksek bir 
hastalıktır. 
  
Anahtar Kelimeler: Epiglottit, indirek laringoskopi, trakeotomi, ödem 
 
 
P 283 TORAKS TRAVMASINDA ÖNGÖRÜ YAPILAMAYAN PATOLOJİ; VENTRİKÜLER RÜPTÜR 
  
Dikmen Çalışkan, Zeynep Yüzgeç, Hüseyin Avni Demir, İsa Kılıçaslan 
 
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Ankara 
  
Giriş: Motorlu araç kazalarında künt kardiyak yaralanmalar toraks travmaları içerisinde önemli bir ciddiyete sahiptir. Künt 
kardiyak yaralanma asemtomatik bir klinikten, ölümcül kardiyak duvar rüptürlerine kadar geniş bir spektruma sahiptir. En yaygın 
görülen formu miyokardiyal yada kardiyak kontüzyondur. Kardiyak rüptür en ölümcül kliniğe sahip olan yaralanma şeklidir. 
Hastaların önemli bir çoğunluğu acil servise hayati fonksiyonlarını yitirmiş şekilde ulaşmaktadır. Nonspesifik bulgular ve eşlik 
eden diğer yaralanmalar miyokard hasarının tanısını zorlaştırmaktadır. Klinik olarak hastalarda; boyun venöz dolgunluğu, 
azalmış kalp sesleri ve hipotansiyon varlığı kardiyak tamponad düşündürür. Fakat travma hastasında; örneğin kanama 
varlığında, boyun venöz dolgunluğu görülemeyebilir. Bu sunumda acil servise kardiyak tamponad kliniği ile 112 ekiplerince 
getirilen araç içi trafik kazası vakası anlatılacaktır. 
Olgu: Elli beş yaşında erkek hasta araç içi trafik kazası olarak acil servisimize 112 ekiplerince getirildi. Hastadan alınan bilgiye 
göre araç sürücüsü olduğunu seyir halindeyken göğsünde sıkışma hissettiği için emniyet kemerini açtığını ifade etti fakat göğüs 
ağrısının devam ettiğini ve daha sonrasını hatırlamadığını belirtti. 112 ekiplerinden öğrenildiği kadarıyla hasta araçta sıkışmamış 
ve aracın hava yastığı açılmış durumdaymış. Hastanın genel durumu iyi oryante koopere ve glasgow koma skalası 15 olarak 
değerlendirildi. Vital bulguları; kan basıncı 65/40 mmHg, nabzı 135 atım/dk, solunum sayısı 25 solunum/dk olarak kaydedildi. 
Fizik muayenesinde herhangi bir penetran yaralanma bulgusu saptanmadı. Yapılan travma odaklı ultrasonografisinde (eFAST) 
perikardiyal sıvı saptandı. Hasta ekokardiyografi (EKO) ile değerlendirilip kardiyak tamponad tanısı kondu. Hastada kardiyak 
tamponada sebep olabilecek travmaya sekonder aort diseksiyonu ve büyük arter yaralanması ön tanıları ile bilgisayarlı toraks 
tomografisi (BT) çekildi. Toraks BT sonucunda perikardiyal sıvı kaynağı aydınlatılamadı. Acil operasyona alınan hastanın sol 
ventrikül lateral duvarından rüptüre olduğu fark edilip müdahale edildi. Bu olguda trafik kazasına sebep olan patolojinin AMI 
olduğu anlaşıldı.  
Sonuç: Acil servise başvuran trafik kazası vakalarında kazaya neden olabilecek mekanizmalar detaylı sorgulanmalı ve akut 
miyokard enfarktüsünün trafik kazası sebebi olabileceği akılda tutulmalıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: Akut miyokard infakrtüsü, kardiyak rüptür, kardiyak tamponad, künt toraks travması 
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P 284 SPONTAN ARAKNOİD KİST RÜPTÜRÜ 
  
Melih İmamoğlu1, Hava Semra Vuran1, Aynur Şahin1, Veyis Taşın2, Süleymen Türedi1 
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Araknoid kistler benign konjenital serebospinal sıvı koleksiyonlarıdır. Sıklıkla asemptomatiktirler ve tesadüfi olarak tanı alırlar. 
Kist genişlemesi veya komplikasyonlar neticesinde semptomatik olabilirler ve baş ağrısı en sık görülen semptomdur. Spontan 
araknoid kist rüptürü nadir olarak görülür ve hayatı tehdit edebilecek intrakranial hipertansiyona neden olabilir.  
Yaklaşık iki aydır araknoid kist tanısı ile takipli hasta baş ağrısı ve sağ elde uyuşma şikayeti ile acil servise başvurdu. Yaklaşık 
bir haftadır ağrısının devam ettiğni, bu nedenle ağrı kesici kullandığını belirten hastanın akşamdan itibaren ağız kenarında 
uyuşma ve sağ elde uyuşma şikayetleri de başlamış. Hastanın kafa travması öyküsü yoktu. Başvuru anında genel durumu iyi 
bilinci açık oryante koopere olan hastanın nörolojik muayenesinde ve diğer sistem muayenelerinde herhangi bir patoloji 
saptanmadı. Hastanın çekilen beyin bilgisayarlı tomografisinde sol serebral konveksitede 13 milimetreye ulaşan kronik subdural 
efüzyon, sol lateral ventrikül ve 3. ventrikülün komprese olduğu ve orta hat yapılarda sağa yer değiştirme izlendi. Mevcut 
görüntü rüptüre araknoid kist ile uyumu olarak değerlendirildi. Hasta beyin cerrahi kliniğine yatırılarak takip altına alındı.  
Bilinen araknoid kisti olan hastalara küçük travmalardan sonra veya valsalva manevrası sonrasında kistlerinin rüptüre 
olabileceği anlatılmalı, bu gibi durumlardan sonra başlayan şiddetli baş ağrıları olması durumunda hastaneye başvurmaları 
gerektiği anlatılmalıdır. Acil tıp hekimlerinin de araknoid kisti olduğu bilinen hastalarda yeni başlayan şiddetli baş ağrısı olması 
durumunda kist rüptürü olasılığını akıldan çıkarmamalıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: Araknoid kist, spontan, rüptür, baş ağrısı 
 
 
P 285 PERCHERON ARTER TIKANIKLIĞINDAN DOLAYI BİLATERAL TALAMİK İNFARKT 
  
Vermi Değerli1, Ozan Demir1, Birdal Güllüpınar1, Caner Sağlam1, Tayfun Öztürk1, Selen Aslan2 
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2Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İzmir 
  
Giriş: Genellikle mezensefalon üst kesimi ile birlikte bilateral paramedian talamus yerleşimli infarkta neden olan Percheron 
arterin tıkanıklığı, oldukça nadir olup tüm iskemik inme vakalarının yaklaşık %0.1-2’sinde bildirilmiştir. Bilateral talamik infarkta 
neden olan iskemik inmelerin ise %4-18’ini oluşturmaktadır. Percheron arter tıkanıklığı sonucu talamik infarkt gelişen olguların 
klinik bulgu ve semptomları ani ve dramatiktir.  
Olgu: 83 yaş, kadın hasta, bilinen HT, KAH, AF tanıları mevcut. 112 tarafından düşme olarak getirilen hastanın evde yalnız 
yaşadığı ve en son yakınları tarafından bir gün önce görüldüğü öğrenildi. Hasta yakınlarından alınan bilgiye göre hasta kapı 
eşiğinde düşmüş olarak bulunmuş ve idrar inkontinansı vardı. Hastanın vitalleri stabil, laboratuar tetkiklerinde CK yüksekliği 
patolojikti (CK: 3166 U/L).Geldiğinde bilinç kapalı, GKS: E1M4V2, pupiller izokorik, ışık refleksi bilateral pozitifti.  
Hastanın çekilen beyin tomografisinde kanama dışlandıktan sonra diffüzyon MR çekildi. Talamus inferiorundan geçen difüzyon 
ağırlıklı görüntü ve ADC haritasında bilateral inferomedial talamusta simetrik difüzyon kısıtlaması ile karakterize akut infarkt ile 
uyumlu lezyonlar tespit edildi. Nöroloji konsultasyonu sonucu yoğun bakımlarda yer olmadığından hasta yoğun bakım olan bir 
merkeze sevk edildi. 
Sonuç: Talamusun arteriyel sulama alanına göre dört farklı bölgesi ve bunları besleyen küçük arter grupları tanımlanmıştır. 
Paramedian arterler, ortak bir kök vasıtasıyla PSA P1 segmentten tek taraflı olarak ayrılarak, hipoplazik olan P1 tarafına da dal 
veren, varyasyonel ‘’Percheron’’ arterin dallarıdır. Paramedian talamik infarktlı hastalarda akut dönemde en sık bilinç 
değişiklikleri ve vertikal bakış paralizileri bildirilmiştir. Geç dönemde ise bu hastalarda amnezi ve apati, nadiren uyku nöbetleri 
gelişmektedir. Ayırıcı tanıda baziler arter tıkanıklığı ve serebral derin venöz tromboz başta olmak üzere bilateral talamus 
lezyonları SLE, neoplaziler, çeşitli infeksiyonlar ve Wernicke ensefalopatisi, ozmotik myelinozis, Fabry hastalığı, Fahr hastalığı, 
Wilson hastalığı, Leigh hastalığı gibi bir çok metabolik ve toksik nedenlere bağlı gelişebilmektedir. Percheron arter tıkanıklığının 
tedavi seçenekleri, IV heparin ile pıhtılaşmanın önlenmesi yanı sıra, ilk birkaç saatte yapılması gereken intraarteriyel tromboliz 
uygulamasıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: Acil servis, iskemik inme, percheron arter tıkanıklığı 
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P 286 NADİR BİR SENKOP NEDENİ: İLİAK ARTER ANEVRİZMA RÜPTÜRÜ 
  
Melih İmamoğlu1, Olgun Aşık1, Özgür Tatlı2, Aynur Şahin1, Abdülkadir Gündüz1 
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Senkop, acil servise başvuruların sık bir nedenidir. Ayırıcı tanıda kardiyak ve nörolojik nedenler klinisyenlerin ilk olarak aklına 
gelen nedenlerdir. Bununla birlikte nadir görülen senkop nedenleri klinisyenleri zorlar ve bu hastalarda tanı sıklıkla gecikir. Bu 
olguda ortostatik senkop ile semptom veren ve ileri araştırma sonrası spontan iliak arter anevrizma rüptürü tespit edilen hasta 
sunuldu. 
Senkop nedeni ile acil servise getirilen hastanın geldiğinde tüm vital bulguları stabildi. Hasta yattığı yerden kalktığında baygınlık 
hissi olduğunu belirtiyordu. Fizik muayenesinde tüm sistem muayeneleri normal olan hasta senkop açısından ileri tetkikleri 
planlandı. Beyin bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik rezonans (MR) görüntülemelerinde patolojik bulgu saptanmadı. 
Ekokardiyografide (EKO) sklerotik aort kapak izlendi. Pulmoner emboli lehine bir bulgu izlenmedi. Hastanın acil serviste 
takibinde iki kez daha ortostatik senkobu oldu. Hastaya çekilen abdominal aorta BT anjiografide sağ ana iliak arterde 8 cm’lik 
segmentte dış lümen çapı 72 mm, patent lümen çapı 35 mm olan fuziform anevrizmatik genişleme izlendi. Anevrizma 
çevresinde ve sağ retroperitoneal alanda hemoraji ile uyumlu yüksek dansiteli mai izlendi. İliak arter anevrizma rüptürü tanısı ile 
kalp damar cerrahi kliniğine devredildi 
İzole iliak arter anevrizması son derece nadir görülür. Senkop nedeni ile acil servise gelen hastalarda tanıda majör nedenler 
dışlandıktan sonra daha nadir nedenler araştırılmalı ve vasküler patolojiler akılda tutulmalıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: İliak arter anevrizması, senkop, ortostatik hipotansiyon, BT anjio 
 
 
P 287 ACİL SERVİSİMİZDE TETANOZ AŞISI UYGULANAN HASTALARIN GERİYE DÖNÜK İNCELENMESİ 
  
Hıdır Yılmaz1, Havva Şahin Kavaklı1, Sevinç Dural2, Cem Akman1, Ülkü Arslan1, Ahmetali Sezer1, Mustafa Karakuş1 
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2Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği, Ankara 
  
Giriş-Amaç: Tetanoz yaraların clostridium tetani ile kontamine olmasının neden olduğu akut ve genellikle ölümcül bir hastalıktır. 
Kontamine yaralar minör abrazyonlardan derin laserasyonlara kadar değişkenlik gösterir. En sık delici yaralanmalarda görülür. 
Tetanozun tanısı kliniktir. Hastalığa yakalanların çoğunda bağışıklama yetersiz ya da bilinmemektedir. Hastalık bağışıklık 
sağlamadığından iyileşen hastalara da aktif bağışıklama yapılmalıdır. Temiz ve minör yaralanmalara tetanoz immünglobulinin 
(TIG) yapılmasına gerek yoktur. Tetanoz toksoidi ise 3 ve daha fazla toksoid öyküsü olanlarda temiz ve minör yaralanmalara 
yapılmasına gerek yoktur. Biz bu çalışma ile acil serviste çalışan hekimler arasında tetanoz proflaksisi hakkında farkındalığı 
artırmak istedik. 
Gereç-Yöntem: Yıldırım Beyazıt Üniverstesi, Yenimahalle Eğitim ve araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne son 6 ay içerisinde 
tetanoz aşıları ve/veya TIG’i yapılan hastaların kayıtları geriye dönük incelenerek yaş, cinsiyet, aşılama nedenleri retrospektif 
olarak araştırıldı. Elde edilen veriler SPSS 16.0 paket programı ile analiz edildi. 
Bulgular: Hastanemiz acil polikliniğinde son 6 ay içerisinde toplam 51 hastaya tetanoz toksoidi ve/veya TIG yapıldı. Bunların 
tamamı çalışmaya dahil edildi. Çalışmaya katılan olguların genel yaş ortalaması 36 (median) idi. Çalışmaya dahil edilen 
vakaların %74.5 (n: 38)’i erkek, %25.5 (n: 13)’i kadın hasta idi. Vakaların %23,5 (n:12)’ü delici-kesici alet yaralanması; %11.8 
(n:6)’i düşme; %7.8 (n:4)’i trafik kazası; %3,9 (n:2)’u iş kazası ve %52.9 (n:27)’u diğer nedenlerden dolayı toksoid aşısı yapıldı. 
Aşı yapılanların % 15,6 (n:8)’inde TIG uygulamasına ihtiyaç duyuldu. Vakaların %37.3 (19)’ünde extremite yaralanması, %11.8 
(n:6)’inde baş-boyun yaralanması, %51.0 (26)’inde diğer bölgeler şeklinde idi.  
Sonuç: Tetanoz gelişmekte olan ülkelerde önemli bir sağlık sorunu olmaya devam etmektedir. Tetanozun dünya çapında 
insidansının yılda yaklaşık 1 milyon hasta olduğu ve mortalitesinin %20-30 olduğu tahmin edilmektedi. Tetanoz toksoidi 
endikasyonu var ise yaralanma olduğunda, yaralanmadan 6 hafta ve 6 ay sonra yapılmalıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: Acil servis, tetanoz toksoidi, tetanoz immünglobulini 
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P 288 NADİR GÖRÜLEN BİR ANAFLAKSİ NEDENİ: GADOBUTROL 
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Anaflaksi hayatı tehdit edici bir durumdur. Uygun ve zamanında müdahale ile prognoz son derece iyidir. Kontrast madde ilişkili 
anaflaksi nadir görülür. Kontrastlı MR çekimlerinde kullanılan gadolinium kökenli kontrast maddelere bağlı ciddi hayatı tehdit 
edici alerjik reaksiyonlar 0.001% to 0.01% oranında görülür. 
Opere meme ca öyküsü olan 46 yaşında bayan hastadan genel cerrahi kliniğinden takip amacı ile kontrastlı meme MR istenmiş. 
MR çekimi sırasında kontrast madde(gadobutrol) verildikten kısa süre sonra hastada nefes darlığı, boğaz bölgesinde kızarıklık, 
yutkunmada güçlük, ajitasyon gelişmesi üzerine görevli MR teknisyeni tarafından mavi kod verilmiş. Olay yerinde ilk 
değerlendirmede hastanın boynundan göğsüne uzanan kızarıklığı olduğu görüldü. Solunum sıkıntısı olan hastaya 0.5 mg 
adrenalin IM uygulandıktan sonra hasta acil servise getirerek ileri müdahalesine başlandı. Hemodinamisi stabil olmayan hastaya 
0.5 mg adrenalin IM daha uygulandı. Solunum sıkıntısı artan hasta hızlı seri entübe edildi. Entübasyon sırasında hastanın uvula 
ve epiglotunun ödemli olduğu görüldü. Tedavisinin devamında 120 mg prednisolon, avil uygulandı, ıv sıvı desteği verildi. 
Hastanın özgeçmişinde daha önce de kontrast maddeye bağlı alerjik reaksiyon öyküsü olduğu öğrenildi. Takibinde 
hemodinamisi stabil seyreden hasta anestezi yoğun bakım ünitesine devredildi.  
Kontrast madde ilişkili alerjik reaksiyonlar nispeten sık görülmesine rağmen hayatı tehdit edici alerjik reaksiyonlar son derece 
nadir görülür. Hastanelerde MR ve BT çekimi ile görevli personele alerjik reaksiyonlar hakkında bilgi verilmesi ve bu tür 
hastalara uygun müdahale konusunda eğitim verilmesi gerekmektedir. 
  
Anahtar Kelimeler: Anaflaksi, gadolinium, uvula ödemi, adrenalin 
 
 
P 289 KARIN AĞRISININ NADİR BİR NEDENİ: SPLENİK İNFARKTÜS 
  
Yılmaz Uzun1, Tuğba Öztürk Uzun2, Tuba Cimilli Öztürk1, Özge Ecmel Onur1 
 

1Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul  
2Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul 
  
Amaç: Splenik infarktüs nadir görülen bir dalak patolojisi olup etyolojik nedenleri iyi tanımlanmıştır (1). Erken tanı alıp tedavisine 
başlanıldığı taktirde cerrahiye gerek kalmaksızın hastalığın mortalite ve morbiditesi ciddi anlamda azalacaktır. Olgumuzda acil 
servise karın ağrısı ile başvuran ve çekilen bilgisayarlı tomografide (BT) splenik infarktüs tanısı alan bir vakayı sunmayı 
amaçladık. 
Olgu: 82 yaşında kadın hasta acil servisimize 2 gündür olan karın ağrısı şikayeti ile başvurdu. Geliş vitalleri: Ateş: 36,4 C, 
Nabız: 90 vuru/dk, Tansiyon: 130/87 mm/Hg idi. Bulantı,kusma,ishal,dizüri tariflemiyordu. Özgeçmişinde Tip 2 diyabetes 
mellitus, hipertansiyon, atriyal fibrilasyon ve renal hücreli karsinom mevcuttu. Fizik muayenesinde sol üst kadranda hassasiyet 
olmakla birlikte defans ve rebaund yoktu. Diğer sistem muayeneleri normaldi. Laboratuar tetkiklerinde; lökosit: 9700 
mm3,Hemoglobin; 11.3 g/dL, Hematokrit: % 34,7, Platelet: 234000 mm3 olup bakılan elektrolit, koagülasyon parametreleri, 
böbrek ve karaciğer testleri normal sınırlar içerisindeydi. Çekilen intravenöz kontrastlı BT'de splenik infarktüs görülmesi üzere 
genel cerrahi servisine yatırılıp analjezi ve antikoagülan tedavisi düzenlenen hasta takiplerinde ağrısının gerilemesi ve herhangi 
bir komplikasyon oluşmaması üzere taburcu edildi. 
Sonuç: Splenik infarktüs karın ağrısının nadir bir nedeni olup etyolojisinde 40 yaş altı kişilerde genellikle hematolojik bir hastalık 
bulunurken 40 yaş üstü kişilerde genellikle embolik hastalıklar mevcuttur (2). Hastalığın teşhisinde BT kullanılır, BT ile ayrıca 
diğer major organ patolojileri ve abse gibi oluşabilecek diğer komplikasyonlar da görülebilir (3). Tedavisinde sadece 
komplikasyon varlığında cerrahi tedavi önerilmektedir, aksi takdirde analjezik ve antikoagülan tedavi yeterlidir. Acil servis 
hekimlerinin sol üst kadranda ağrı ile gelen hastalarda özellikle predispozan faktörlerde mevcutsa splenik infarktüsü 
düşünmeleri gerektiği kanaatindeyiz. 
  
Anahtar Kelimeler: Splenik infarktüs, karın ağrısı, acil servis 
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P 290 FENİTOİN VE RADYOTERAPİ NEDENİ İLE GELİŞEN CİDDİ ALERJİK REAKSİYON: EMPACT (ERYTHEMA 
MULTIFORME ASSOCIATED WITH PHENYTOIN AND CRANIAL RADIATION THERAPY) SENDROMU 

  
Metin Yadigaroğlu, Melih İmamoğlu, Yunus Karaca, Süha Türkmen, Süleyman Türedi 
 
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Trabzon 
  
Beyin metastazı için kraniyal radyasyon tedavisi alan hastalarda, fenitoin başta olmak üzere antiepileptik kullanımı sonrası 
Stevens-Johnson sendromu ve eritema multiform (EM)'un büllöz formu gibi ciddi deri reaksiyonları gelişebilir. ''Erythema 
Multiforme Associated with Phenytoin and Cranial Radiation Therapy (EMPACT) sendromu'' yakın zamanda bir klinik antite 
olarak tanımlanmıştır. Burada EMPACT sendromuyla uyumlu 49 yaşında erkek hasta sunulmaktadır.  
Hasta akciğer Ca ve beyin metastazı nedeni ile yaklaşık bir aydır fenitoin kullanmaktaymış. 10 gün önce hastanın baş 
bölgesinden başlayan sonrasında oral mukoza da dahil olmak üzere tüm vücutta yayılan döküntüleri ve büllöz lezyonları olması 
üzerine tarafımıza getirildi. Beyin metastazı nedeni ile en son 20 gün önce olmak üzere 13 gün radyoterapi almış. Hastanın fizik 
muayenesinde tüm vücutta yaygın nikolsky pozitif erode alanlar ve eritemli morumsu makülller izlendi. Oral mukozada erozyon 
mevcuttu. Hasta takip ve tedavisinin planlanması amacıyla yanık ünitesine devredildi.  
İntrakranial metastaz nedeni ile fenitoin ve radyoterapi planlanan hastalarda EMPACT sendromu gelişebileceği akılda 
tutulmalıdır. Nöbet proflaksisinde fenitoin yerine diğer antiepileptik ajanların kullanımı düşünülmelidir. 
  
Anahtar Kelimeler: İntrakranial kitle, fenitoin, radyoterapi, EMPACT sendromu 
 
 
P 291 YABANİ BİTKİLERE BAĞLI YANIK VE ENFEKSİYON 
  
Cüneyt Arıkan, Atakan Yılmaz, İbrahim Türkçüer, Emrah Uyanık 
 
Pamukkale Üniversitesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Denizli 
  
Giriş: Bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte insanların bitkilerle olan temasının artması zaman zaman bazı sağlık problemleri ile 
karşılaşmaktayız.Geleneksel yöntemlerle tedavi amacıyla ya da kaza sonucu bitkilerle temas sonrası ciddi yan etkiler 
görülebilmekte, hatta ölümle sonuçlanabilmektedir.Bildirimizde mayıs ayında bir gün arayla acil servise başvuran, yabani ot ile 
temas sonrası yan etki görülen iki olguyu sunacağız.  
Olgu Sunumu: İlk olgumuz olan 59 yaşındaki bayan hasta, acil servise sol ayakta yanık şikayetiyle başvurdu.Uzun zamandır 
romatizmal ayak ağrısı şikayeti olan hasta Denizli yöresinde su otu olarak bilinen ‘hydrocharitaceae’ ailesinden bitkiyi ezerek 
ayağına sürdüğünü ve sargı beziyle sardığını ifade etti.Otun ayağa topikal olarak uygulanmasından yaklaşık 24 saat sonra 
ayakta yanma ve acıma hisseden hasta sargısını açtığında ayak üzerinin kızarık ve su toplamış olduğunu görünce hastanemize 
başvurdu.Fizik muayenesinde sol ayak dorsal yüzde 1.,2. ve 3. Derece yanık alanları mevcuttu.Bazı bölgelerde yer yer açılmış 
ve açılmamış büller izlenmekteydi.Yara yeri 3000 cc serum fizyolojik ile yıkandıktan sonra canlılığını yitirmiş dokular debride 
edildi.Yanık pansumanı yapıldı.Plastik Cerrahi Poliklinikte komplikasyonsuz takip edildi. 
İkinci olgumuz ise 47 yaşındaki bayan hasta,bahçesinde yabani otları temizlerken eline halk arasında bilinen adıyla pıtrak otu 
‘xanthium strumarium’ batması üzerine sol el 3. parmakta şişlik ve ağrı şikâyetiyle acil servisimize başvurdu.Başka herhangi bir 
travma öyküsü olmayan hastanın fizik muayenesinde sol el 3. parmakta ödem ve ısı artışı saptandı.Motor gücü tam,duysal 
defisiti yoktu,kapiller dolum zamanı normal sınırlardaydı.Özgeçmişinde özellik yok.Yabani ota bağlı yumuşak doku enfeksiyonu 
olarak değerlendirilen hasta reçetesi düzenlenerek önerilerle acil servisten taburcu edildi. 
Tartışma ve Sonuç: Ülkemizin bir tarım ülkesi olması ve kırsal kesimde yaşayan nüfusunun büyük bölümünün bitkilerle çok 
yakın temasta bulunması, modern tıp dünyasındaki gelişme ve ilerlemelere rağmen ülkemizde geleneksel tıp uygulamalarının 
halen popüler olmasından dolayı ülkemizde yaşayanlar yabani bitkilere maruziyet açısından risk altındadır.Bunlar bazen çok 
ciddi yan etkilere yol açmakta hatta ölümcül sonuçlar doğurabilmektedir.Bu tarz yaralanmaların önüne geçmek için daha 
kapsamlı araştırmalara ihtiyaç duyulmaktadır. 
  
Anahtar Kelimeler: Yabani ot, yanık, enfeksiyon 
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P 292 BAŞAĞRISI NE KADAR MASUM? 
  
Elçin Işık, Rasim Yorulmaz, Tuba Cimilli Öztürk, Özge Ecmel Onur 
 
S.B. İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, İstanbul 
  
Amaç ve Giriş: Araknoid kistler intrakranial kitlelerin % 1'inden azını olustururlar ve bazı komplikasyonları olabilir. Başağrısı, 
bulantı, kusma, nöbet ve nörolojik defisit gelişimi başlıca bulgularıdır. Bu vakada, acil servise başağrısı ile gelen bir hastanın 
anamnezi ve muayene bulgularıyla ilerleyen tanı süreci anlatılmıştır. 
Olgu: 17 yaşında erkek, ağrı kesicilere yanıtsız başağrısı ve görmede odaklanamama şikayetleriyle acile başvurdu. Hastanın 
genel durum iyi, GKS:15, vital bulguları normaldi. Kafa travması öyküsü bulunmuyordu. Fizik muayenesinde patoloji 
saptanmadı. Takibinde başağrısının ağrı kesicilere yanıt vermemesi üzerine hastaya beyin BT çekildi. Hastanın tomografisinde 
sol temporal lob anteriorunda 3x3 cm büyüklüğünde araknoid kist, aynı tarafta sol hemisferi çevreleyen, en kalin yerinde 1 cm 
subdural hematom ve yaklaşık 4 mm ortahat şifti izlendi. Nöroşirürjiyle konsulte edilerek operasyon için interne edildi. 
Tartışma: Araknoid kist, intrakranyal non-travmatik yer kaplayan lezyonların yaklaşık %1’ini oluşturmaktadır ve meningeal 
gelişim bozukluğu sonucu oluşan veya travma ve enfeksiyona sekonder bir lezyon olduğu düşünülmektedir. %5-25 oranında 
herhangi bir semptom olmadan kranyal BT’de insidental tespit edilen araknoid kistlerde baş ağrısı, bulantı-kusma, nöbet, 
nörolojik defisit gelişimi başlıca semptomlardır. Bunun yanında gelişme geriliği ve kranyal deformiteler görülebilir. Araknoid 
kistlerin kafa travmasıyla veya spontan olarak kaybolduğu durumlar bildirilmiştir. Araknoid kiste sekonder olarak hastada 
subdural, epidural hematom, subdural higroma, kist içine kanama gelişebilir. Kronik subdural hematom ve higroma, orta fossa 
araknoid kistlerin %16’sında gelişir. Bu hastaların da %2.43’ünde araknoid kist tespit edilmiştir. Subdural hematom gelişen 
hastaların çoğunda geçirilmiş kafa travması öyküsü bulunmaktadır. Araknoid kist komplikasyonu olarak gelişen subdural 
hematom oluşumunun fizyopatolojisi klinik ve tedavi yaklaşımı açısından önemli olup, halen tartışmalıdır. 
Sonuç: Kronik ve ağrı kesicilere yanıt vermeyen başağrısı olan hastaların fizik muayeneleri normal bulunsa bile belli bir süre 
takip edilerek kraniyal BT ile değerlendirilmelidirler. Kronik başağrısının ayırıcı tanısında araknoid kist akla gelmeli ve travma 
olmaksızın ortaya çıkabilecek subdural hematom gibi komplikasyonları göz önünde tutularak uygun tedavileri planlanmalıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: Başağrısı, araknoid kist, subdural hematom 
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P 293 PNEUMOMEDIASTINUM AFTER ECSTASY INGESTION 
  
Elif Burcu Garda, Tuba Cimilli Öztürk, Ebru Ünal Akoğlu, Özge Onur Ecmel, Demet Doğan, Muharrem Doğan, Fatih 
Doğanay, Emre Onur Tosun, Şebnem Eke, Erdem Kurt, Kemal Aygün, Serdar Özdemir 
 
Fatih Sultan Mehmet Training And Research Hospital, Emergency Department, Istanbul, Turkey 
  
Introduction: Pneumomediastinum in relation to drug abuse was first noted as a consequence of cocaine inhalation and 
recently it has been observed in subjects inhaling alkaloid opiates and marijuana. Ecstasy, or MDMA (3,4-
methylenedioxymethamphetamine), is a class A controlled drug and it is an ingested drug; so pneumomediastinum isn't 
expected normally. But this case reports a complication of spontaneous pneumomediastinum following the ingestion of Ecstasy.  
Case: A 17-year-old man presented to emergency room with ambulance because of halucinations and agitation after the use of 
ecstasy. He had no other complaint. His Glascow Coma Scale was 13, his vital signs were normal. He was agitated, so detailed 
physical examination was impossible firstly. Intravenous hydration and lipid treatment were started for acute intoxication. After 
some minutes his agitation resolved, and in his detailed physical examination, crepitation in his neck was detected. The 
examination of her chest and abdomen were normal. He had no symptoms, regarding the underlying pathology. In thorax CT, 
pneumomediastinum was seen. He was admitted for observation and was discharged three days later.  
Discussion: Pneumomediastinum is an uncommon but potentially life threatening condition. The mechanism is thought to be 
raised intra-alveolar pressure or reduced interstitial pressure results in the rupture of the alveolar sac and the extravasation of 
air into the perivascular fascia. The air then tracks back along the vessels into the mediastinum to create the 
pneumomediastinum. Spontaneous pneumomediastinum after inhaling drugs is also thought to be due to barotrauma. Although 
ecstasy is ingested, and the mechanism is not clear, spontaneous pneumomediastinum was reported with it, too. In emergency 
room, full physical examination especially after sedation of the patient is so important. We must be careful for 
pneumomediastinum in these patients. 
  
Keywords: Ecstasy, ecstasy ingestion, pneumomediastinum 
 
 
P 294 KARIN AĞRISI? BATINDA YABANCI CİSİM 
  
Handan Çiftci1, Elnare Günal2, Şahin Kahramanca3, Gülşen Çığşar2, Ali Yıldırım3, Murat Özdemir2, Turgut Anuk4 
 

1Ardahan Devlet Hastanesi, Acil Kliniği, Ardahan 
2Harakani Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Kars 
3Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Ana Bilim Dalı, Kars 
4Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Kars 
  
Giriş: Yabancı cisim yutulması, sıklıkla çocukluk çağında ve zihinsel özürlü ya da psikiyatrik bozukluğu olan erişkinlerde görülür. 
Klinik, yutulan cismin şekli, büyüklüğü, içeriği, keskin, künt ya da delici özellikte oluşu ile ilgili olarak hiçbir bulgu vermeyeceği 
gibi, içi boş organ perforasyonu ve obstrüksiyonu gibi acil operasyon gerektirir durumlarla belirebilir. Olgumuzda tesadüfen 
yabancı cisim yutma tespit edilen erişkin hastayı sunağız.  
Olgu: Özgeçmişinde hiçbir özellik bulunmayan ve karın ağrısı şikayeti ile acil servise başvuran 17 yaşındaki bayan hastanın 
fizik muayenesinde belirgin patoloji saptanmadı. Çekilen ayakta direk batın grafisinde (ADBG) kolonda raptiye ve toplu iğne 
görüntüsünde yabancı cisim olduğu tespit edildi. Hastanın anamnezi derinleştirildiğinde, hastanın sivri cisimlerle dişetlerini 
kanatmaktan ve canını acıtmaktan zevk aldığı ve cisimleri yuttuğu öğrenildi. Acil servisteki takibinde kusması başlayan ve karın 
ağrısı artan hasta interne edildi.  
Sonuç: Poliklinik ve acil sevise başvuran hastaların anamnezleri sorgulandığında, bilerek yada telaştan unutarak eksik bilgilere 
ulaşılabilmektedir. Özellikle tutarsız anamnez veren, zeka engelli ve psikiyatrik bozukluğu olan belirgin patoloji düşünülemeyen 
karın ağrılı hastalarda, hasta yakınlarından alınacak ayrıntılı anamnez ve istenecek ADBG’ler çoğu zaman yabancı cisim 
yutulması hadisesinin atlanmasını engelleyecektir. Tedavi, takipten cerrahi müdahalelere kadar değişse de, kazara yutulan 
cisim dışı yabancı cisim yutmalarında, tedavi sonrası hastalar mutlak suretle psikiyatriste yönlendirilmelidir. 
  
Anahtar Kelimeler: Karın ağrısı, yabancı cisim, raptiye 
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P 295 BASINÇLI SU İLE BOYUN YARALANMASI 
  
Nurseli Bayram, Serkan Emre Eroğlu, Çiğdem Özpolat, Haldun Akoğlu, Özge Onur, Arzu Denizbaşı Altınok,  
Kerem Ali Kabaroğlu 
 
Marmara Üniversitesi, Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul 
  
Giriş: Yüksek basınçlı maddelerin enjeksiyonu nedeniyle meydana gelen yaralanmalar oldukça nadir görülmektedir. Bu tür 
yaralanmalar en sık mesleğe bağlı endüstriyel kazalar sonucu karşımıza çıkmaktadır. Enjekte olan kimyasalın özelliği ve hasar 
gören anatomik bölge önemlidir. Yüksek basınçlı su ile yaralanmalar diğer kimyasallara göre daha masum görülmekte olup 
basıncın yüksek olması ve anatomik bölgenin özelliği de hasarın boyutunda etkilidir. Bu vakada yüksek basınçlı su enjeksiyonu 
ile boyun bölgesinde oluşan yaralanma sunulmaktadır. 
Olgu Sunumu: 40 yaşında erkek hasta yüksek basınçlı su tabancası ile çene altından yaralanma ve yutkunmada güçlük 
nedeniyle acil servisimize başvurdu. Gelişinde GKS:15, vitalleri stabil idi. Fizik muayenesinde sağ mentumda 2 cm. yüzeyel kesi 
ve sağ yüz yarısında ve boyun sağ tarafta cilt-altı krepitasyonu mevcuttu. Sistemik ve nörolojik muayenesinde patoloji olmayan 
hastaya kontrastlı boyun BT ve kraniyal BT çekildi.(Resim 1,2) Görüntümelerinde cilt-altı amfizemi, yumuşak dokuda ödem ve 
trakeada hafif daralma mevcuttu. Hastaya tetanoz proflaksisi ve geniş spektrumlu antibiyotik yapıldı. KBB konsültasyonu istendi. 
Laringoskopla yapılan muayenede farenks ve vokal kordlarda patoloji saptanmadı. Acil müdahale düşünülmeyen hasta takip için 
yatırıldı. IV antibiyotik, analjezi, buz uygulaması ve baş elevasyonu ile hasta takip edildi. Yatışının 8. gününde şikayetlerinde ve 
ödeminde gerileme olan hasta oral antibiyotik reçete edilerek poliklinik kontrolü önerilip taburcu edildi. 
Sonuç: Yüzde yüksek basınçlı maddelerle meydana gelen yaralanmalar oldukça nadirdir. Genellikle dışarıdan bakıldığında yara 
önemsiz gibi görünmekte, cilt altında meydana gelen hasar daha belirgin olmaktadır. Hasarın patofizyolojisinde, maddenin 
dokuda oluşturduğu distansiyon, kimyasal irritasyon ve meydana gelen sekonder enfeksiyon önemli rol almaktadır. Yüksek 
basınçlı yaralanmalarda su ile yaralanmaların kimyasallara göre daha güvenli olduğu düşünülmektedir. Ancak bizim vakamızda 
da olduğu gibi anatomik bölgeye ve basıncın yüksek oluşuna göre su ile yaralanma riski artırmaktadır. Hastalar enfeksiyon ve 
yüksek basıncın neden olabileceği vaskuler ve doku yaralanması açısından yakından takip edilmelidir. 
  
Anahtar Kelimeler: Basınçlı su, boyun, travma 
 
 
P 296 ACİL SERVİSTE KUDUZ ŞÜPHESİ İLE TAKİP EDİLEN HASTALARIN GERİYE DÖNÜK İNCELENMESİ 
  
Hıdır Yılmaz1, Havva Şahin Kavaklı1, Sevinç Dural2, Ahmetali Sezer1, Ülkü Arslan1, Cem Akman1, Mustafa Karakuş1 
 

1Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Servis, Ankara 
2Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları, Ankara 
  
Giriş-Amaç: Kuduz esas itibariyle bir hayvan hastalığıdır. Kuduz virüsünün aktarımı genellikle enfekte olmuş bir konağın 
kontamine tükrüğünün duyarlı bir konağa geçmasiyle başlar. En sık bulaş ısırıkla olur. Fare, sıçan, sincap, hamster, tavşan, 
yılan, kertenkele, kaplumbağa, kümes hayvanları vb ısırığı, eve giren yarasa ısırığı/ evde yarasa bulunması, sağlam derinin 
yalanması, hayvana dokunma ve besleme, bilinen ve halen sağlıklı bir kedi/köpek tarafından 10 gün önce ısırılmış olmak 
proflaksi gerektirmeyen durumlardır. Biz bu çalışma ile acil servis hekimleri arasında kuduz proflaksisi hakkında farkındalığı 
artırmak için takip ettiğimiz vakaları rapor etmek istedik. 
Gereç-Yöntem: Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’nde son 6 ay içerisinde yapılan kuduz aşısı ve/veya 
immünglobülinleri kuduz riski temas izlem formları geriye dönük incelendi. Elde edilen veriler SPSS 16.0 paket programı ile 
analiz edildi. 
Bulgular: Hastanemiz acil polikliniğinde son 6 ay içerisinde toplam 248 hastaya kuduz aşısı ve/veya kuduz immünglobulini 
yapıldı. Bunların tamamı çalışmaya dahil edildi. Vakaların %73.4 (n:182)’ne dörtlü aşı seması (0.3.7.14) başlandı. Geri kalan 
%26,6 (n:66) üçlü aşı seması (2.1.1) başlandı. Hastaların %16,53 (n:41)’ne immünglobulin uygulandı. Vakaların tamamı kedi 
veya köpek ısırığı nedeniyle başvurdu. Temasların % 65.32(n:162)’si köpek ısırığı, % 34.68(n:86)’i kedi ısırığı idi. Köpeklerin 
%25.3 (n:41)’ü sahipli, %74.69 (n:121)’u sahipsiz köpek idi. Kedilerin ise %10.47 (n:9)’si sahipli, %89.53(n:77)’ü sahipsiz kedi 
idi. Köpeklerin %14.2 (n:23)’si aşılı, %85.8 (n:139)’i aşısız köpekti. Kedilerin ise %5.81 (n:5)’i aşılı, %94.19 (n:81)’u aşısız kedi 
idi. 
Sonuç: Temas sonrası yaklaşım yara bakımı, antibiyotik profilaksisi, tetanoz profilaksisi, kuduz aşısı uygulanması ve kuduz 
immünglobulin uygulanmasını içermektedir. Kuduz immünglobulin aşı ile eş zamanlı başlanmamışsa en geç 7 gün içinde 
uygulanmalı. Kuduzla mücadelede sahipsiz hayvanların aşılanması önemlidir. Kuduz şüphesi ile temas durumunda yara bakımı, 
aşılama ve immünglobulin uygulanması ihmal edilmemelidir. 
  
Anahtar Kelimeler: Acil servis, kuduz aşısı, kuduz immünglobulini 
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P 297 İDİOPATİK GRANÜLOMATÖZ MASTİT OLGU SUNUMU 
  
Ayşe Nur Değer1, Melike Nalbant Moray2, Mehmet Fatih Ekici3, Hakkı Değer4, Engin Akgül5, Mürüvvet Akçay Çelik6, 
Emine Kadıoğlu7 
 

1TC Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji AD, Kütahya 
2TC DPÜ Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü, Kütahya 
3TC DPÜ Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Bölümü, Kütahya 
4TC DPÜ Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin Cerrahi Bölümü, Kütahya 
5TC DPÜ Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KVC Bölümü, Kütahya 
6TC Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi,  Patoloji AD, Ordu 
7TC Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp AD, Kütahya 
  
Amaç: İdiopatik granülomatöz mastit memenin nadir görülen, nedeni bilinmeyen, inflamatuvar karsinom ile karışabilen benign 
hastalığıdır. Histopatolojik incelemede yoğun inflamatuar reaksiyon ile beraber hastalığın karakteristik özelliği olan non-kazeifiye 
granülomlar görülür. İdiyopatik granülomatöz mastit tanısının konulabilmesi için, histopatolojik olarak granülomatöz reaksiyon 
yapabilen diğer etyolojilerin var olmadığının gösterilmesi gereklidir. Olgu nadir görülmesi, klinik ve radyolojik olarak meme 
kanserini taklit edebildiğinden histopatolojik tanısının önemini vurgulamak için sunulmuştur.  
Olgu Sunumu: Otuzbir yaşında, evli, 3 kez normal doğum yapmış olan kadın hasta, sol memede ele gelen kitle nedeniyle acil 
servise başvurmuş. Genel cerrahi kliniği önerisiyle yapılan bilateral meme ultrasonografik incelemesinde sol meme saat 3 ile 9 
arasında yaklaşık 62x20 mm boyutunda çevre parankime uzanımlar gösteren internal ekojeniteler içeren hipoekoik koleksiyon 
izlenmiştir. Daha sonra hasta hospitalize edilip, biopsi alındı. Malignite ve apse ön tanıları ile yapılan biyopsi tarafımızdan 
incelenmiştir. Histopatolojik incelemede kazeifikasyon nekrozu, vaskulit bulguları saptanmadı, Ziehl-Nielsen boyası negatifti, 
fungal elemana rastlanmadı. Meme lobüllerinde enflamatuvar reaksiyon görüldü. Doku içinde epiteloid histiyositler, Langhans 
tipi dev hücreler, eozinofil, nötrofil, lenfosit ve plazma hücreleri gözlendi. Bu bulgularla idiopatik granülomatöz mastit tanısı 
kondu. 
Sonuç: İdiopatik granülomatöz mastit memenin nadir görülen, klinik ve radyolojik olarak karsinom ile karışabilen benign bir 
hastalığıdır. Özellikle orta yaşlardaki kadınlarda, maligniteden ayırt edilemeyen veya basit mastit gibi düşünülen kitlelerin ayırıcı 
tanısında akılda bulundurulması gereken bir hastalıktır. 
  
Anahtar Kelimeler: Kronik mastit, granülomatöz mastit, granulomatöz inflamasyon 
 
 
P 298 RDW PNÖMONİ HASTALARINDA MORTALİTEYİ ÖNGÖREBİLİR Mİ? 
  
Senem Nebi, Murat Ersel, Funda Karbek Akarca, Özge Can, Erkan Güvenç 
 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, İzmir 
  
Giriş-Amaç: RDW (Red Cell Distrubution Width = Kırmızı hücre dağılım genişliği); hücre boyutları heterojenite gösteren 
dolaşımdaki eritrositlerin, boyutlarındaki değişkenliğin nicel bir ölçüsüdür. Hipoksinin eritrosit yapım ve yıkımını hızlandırarak 
RDW ‘yi arttıracağı öngörüsüyle, farklı patolojilerde prognostik değer olarak kullanılabilirliğini araştıran çalışmalar yapılmaktadır 
(1,2). Çalışmamızda pnömoni hastalarında RDW yüksekliğinin prognozu göstermedeki etkinliğini inceledik. 
Metod: Geriye dönük tanımlayıcı nitelikli çalışmamızda Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisi’ne 2 yıllık bir dönemde 
başvuran pnömoni ön tansıyla takip edilen 3389 hastanın 970‘i değerlendirmeye alındı. Bu hastaların sosyodemografik verileri, 
vital parametreleri, kan gazı analizleri, biyokimyasal analiz ve hemogram sonuçları kaydedildi, 30 günlük mortalitelerine bakıldı.  
Bulgular: Çalışmamıza alınan hastaların yaş ortancası 72 (18-118) saptandı. Bu hastaların %67,1 (654)’i 65 ve üzeri yaştaydı, 
%36,4(363)’ ü kadın, %63,9(617) ‘u erkekti. Çalışmaya alınan pnömoni hastalarının %17,6(210)’ sının ilk 30 gün içinde 
mortaliteyle sonlandığını saptadık. 
Hemogram parametrelerinin incelendiğinde, normal değerlerle risk grupları arasında mortalite sıklığı açısından fark olup 
olmadığı değerlendirildi. Lökosit sayısının 11000 g/dL üzerinde olması (p= 0,008), hemoglobinin 10g/dL ‘den düşük olması 
(p=0,024) ve RDW ‘nin %14,6 ‘dan yüksek olmasının (p=0,000) yüksek mortalite ile ilişkili olduğu saptandı.  
Pnömoni hastalarında lojistik regresyon analiziyle yaş, cinsiyet, ateş, solunum sayısı, üre, trombosit sayısı, CRP, nabız,RDW 
değişkenlerinin 30 günlük mortalite üzerine etkisi değerlendirildi. Buna göre 30 günlük mortalite riskinin; her 1 yaş artışında 
1,026 (±0,007) kat, solunum sayısında 1/dk artışta 1,036 (±0,011) kat, ateşin <36°C ya da >40°C olması 2,070 (2,070-3,457) kat 
üre değerinde 1mg/dl artışta 1,008 (±0,002) kat, RDW de %1 artışta 1,033 (±0,015) kat arttığı saptandı. Cinsiyet,nabız dakika 
sayısı, trombosit sayısının ve CRP değerinin mortalite üzerinde bağımsız risk faktörü olmadığı bulundu.  
Sonuç: Çalışmamızda pnömoni hastalarında, RDW’nin bağımısız bir risk faktörü olduğunu, yüksek RDW değerleri ile mortalite 
ve hastalığın şiddeti arasında anlamlı ilişki bulunduğunu saptadık. Oksidatif stresin arttığı enflamatuar süreçlerde prognozu 
öngörmede RDW ‘nin kullanılmaya başlanabilineceğini düşünüyoruz. 
  
Anahtar Kelimeler: Pnömoni, RDW, mortalite 
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P 299 ACİL SERVİSTE BİR DİLEMMA: AKUT MYOKARD İNFARKTÜSÜ MÜ? MYOKARDİT Mİ? 
  
Murat Sarıtemur, Orhan Tanrıverdi, Abdullah Osman Koçak, İlker Akbaş 
 
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Erzurum 
  
Giriş: Akut miyokardit, miyokardiyumun inflamatuvar infiltrasyonu ile karakterize enfeksiyöz ve non-enfeksiyöz birçok etiyolojik 
nedeni olan bir hastalıktır. Olguların büyük çoğunluğunda etken viral enfeksiyonlardır ve genellikle genç erişkinlerde görülür. 
Klinik tablo asemptomatik veya subklinikten, biventriküler yetersizlikle giden fulminan ve fatal hastalığa kadar değişkenlik 
gösterebilir. Hastalar tipik olarak yeni geçirilmiş viral enfeksiyon semptomları ile nefes darlığı ve halsizlikten yakınırlar. 
Hastaların %60’ında geçirilmiş bir viral enfeksiyon öyküsü, %35’inde göğüs ağrısı vardır. Kardiyak semptomlar sistolik ya da 
diyastolik disfonksiyon, bradi ya da taşiaritmilere bağlı olarak gelişmektedir. Akut miyokarditin tanısı sıklıkla kalp enzimlerinin 
yüksekliği, elektrokardiyografik, ekokardiyografik değişiklikler, klinik değerlendirme ve epikardiyal koroner arter hastalığının 
yokluğu ile konulur. En sık EKG bulgusu sinüs taşikardisidir. Non-spesifik ST-T değişikliklerine rastlanır. Atriyal ya da ventriküler 
ektopik atımlar sıktır. Tam kalp bloğunu da içeren AV iletim defektleri, QT mesafesinde uzama ve voltaj düşüklüğü görülebilir. 
Bazı hastalarda miyokard infarktüsü görüntüsü oluşabilir. 
Vaka: 23 yaşında erkek bugün başlayan sol kolda ağrı, nefes darlığı şikayetiyle acil servise başvurdu. Bilinen herhangi bir 
kardiyopulmoner hastalığı yoktu. 5 gün önce boğaz enfeksiyonu geçirmiş ve ayaktan tedavi ile düzelmişti.Vital bulguları normal 
olan hastanın (kan basıncı:130/80mmHg sO2:%96, nabız:100atım/dk, ateş:36.7°C) sistem muayenelerinde özellik yoktu. 
Çekilen EKG’de inferior derivasyonlarında 0,5 mm elevasyon mevcuttu.(resim 1).Hastanın laboratuvar bulguları troponin I 
yüksekliği dışında normaldi.(cTnI:13.96).Hasta akut koroner sendrom açısından kardiyoloji kliniğine konsulte edildi. Burada 
yapılan ekokardiyografi ile miyokardit tanısı konulan hasta aynı kliniğe yatırıldı. 
Sonuç: Göğüs ağrısı ve St segment elevasyonu ile gelen hastalarda düşünülecek ilk tanı akut miyokart infarktüsüdür. Ancak 
akut miyokart infarktüsü bazen miyokardit gibi bazı hastalıklarla karışabilir ve EKG bulguları birbirini taklit edebilir. Akut miyokard 
infarktüsü ve miyokardit ayrımı hikaye, fizik muayene, elektrokardiyografi, ekokardiyografi ve kardiyak-spesifik enzimlerle yapılır. 
Acil servise akut koroner sendrom belirtileri ile gelen, EKG ve troponin değişikliği olan hastaların anamnezinde yakın zamanda 
geçirilmiş viral enfeksiyon sorgulanmalıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: EKG değişikliği, ekokardiyografi, göğüs ağrısı, myokardit, troponin 
 
 
P 300 DALAKTA AKCİĞER ADENOKARSİNOM METASTAZI: NADİR BİR OLGU SUNUMU 
  
Ayşe Nur Değer1, Gizem Akkaş2, Hakkı Değer3 
 

1TC Dumlupınar Universitesi Tıp Fakültesi, Patoloji AD, Kütahya 
2TC DPÜ Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü, Kütahya 
3TC DPÜ Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin Cerrahisi Bölümü, Kütahya 
  
Dalak metastazi genellikle yaygin metastazla giden hastaliklarda gorulur. Izole tutulum oldukca nadirdir, solid tumorlerin gec 
evrelerinde gorulur ve oldukca nadirdir. Over, uterus, uterin serviks, akciger, meme, mide, deri, ve kolon metastazlari ve 
pleomorfik adenoma metastazi bildirilmistir. Akciger kanserinin dalak metastazi oldukca nadirdir.  
Olgu: 63 Yaşında erkek hasta sol Üst kadran ağrısı nedeniyle acil servise başvurdu.1 sene once akciger kanseri tanisi alan 
hasta 9 kur kemoterapi almış. Çekilen abdominal bilgisayarli tomografisinde dalak ust pol anteriorunda 18 mm capta kitlesel 
lezyon bulundu.Hasta cerrahi kliniğince opere edildi. Gönderilen patoloji numunesinin mikroskopik incelemesinde dalak 
parankimi icerisinde yogun nekrozun eslik ettigi, genis tabakalar, sirt sirta vermis kordonlar,yuvalar ve adalar izlendi. Lezyon 
eozinofilik sitoplazmali, kucuk yuvarlak, oval nukleuslu, pleomorfik, mitotik aktivitenin arttigi hiperkromatik nukleuslu hucrelerden 
olusmaktaydi. Immunohistokimyasal incelede TTF-1 ve sitokeratin 7 pozitif iken, sitokeratin 5/6, CK20, kalretinin, HBME-1, 
synaptofizin ve kromogranin negatiftir.  
Dalak metastazlı %50 den fazla hastada ayni zamanda yaygin karsinomatosiz gorulur. Genellikle otopsi serilerinde (insidens 
2.3-7.1) diger organ metastazlariyla birlikte gorulur. Deri melanomasi primer metastazlar icerisinde en sik goruleni antitedir 
(%30). Izole metastazlarin %60dan fazlasi asemptomatiktir ve otopsi sirasinda farkedilir. Kilo kaybi, ates, hipersplenism 
nedeniyle anemi, trombositopeni, agri nadiren ruptur gibi bulgular olabilir. Metastazlar genellikle dalak kapsulunde gorulurken, 
dalak parankiminde de hematojen yolla metastaz yapmis tumorler bildirilmistir. Retroperitoneal tumorler ve pancreas tümörleri 
de direk olarak dalaki invaze edebilirler. Splenektomi yanisira kemotereapi ya da radyoterapi tumorun tipine ve yayginligina bagli 
olarak tedaviye eklenebilir. 
Adenokarsinom akciger kanser metastazlari icersinide en yaygin gorulen tiptir. Gorg ve arkadaslarinin yaptigi bir calismada 59 
dalak metastazinin 11 (% 18.6) sini akciger metastazi olusturmaktadir. Sol akciger metastazi saga gore daha cok gorulur. 
Metastaz haricinde dalakta sloid kitle ayirici tanisina hemangioma, hamartom, inflammatuvar psedotumor, non-Hodgkin lenfoma, 
Hodgkin lenfoma, granulomatoz hastaliklar girer. 
  
Anahtar Kelimeler: Dalakta kitle, akciğerin primer adenokarsinomu, metastatik karsinom 
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P 301 UZUN KEMİK KIRIĞI SONRASI GÖRÜLEN CİDDİ BİR KOMPLİKASYON: YAĞ EMBOLİ SENDROMU 
  
Murat Sarıtemur1, İlker Akbaş1, Abdullah Osman Koçak1, Aslı Özbek Bilgin2 
 

1Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Erzurum 
2Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı, Erzurum 
  
Giriş: Yağ embolisi sendromu(YES), yağ partiküllerinin dolaşıma girmesine bağlı olarak solunum sıkıntısı, bilinç bulanıklığı ve 
peteşiyal döküntülerin ortaya çıktığı ciddi bir klinik durumdur. Travmatik, cerrahi ve travma dışı olayları takiben gelişebilir. 
Travma sonrası venöz dolaşıma katılan 20 mikrondan büyük yağ globüllerinin akciğer kapiller damarlarını tıkamasıyla akciğer 
yağ embolisi meydana gelir. Aynı yağ globüllerinin sistemik dolaşıma geçtiği durumlarda, beyin, böbrek, göz, cilt gibi çeşitli 
organların kapillerler damarlarında tıkanma ve fonksiyon bozukluğu oluşur ve bu durum YES olarak adlandırılır. Ciddi ve 
multiple ortopedik travmalı hastaların %5’inde ve sıklıkla 24-72 saat içinde ortaya çıkar. En sık uzun kemik ve pelvisin kapalı 
kırıklarında görülür. Genel olarak mortalite %5-15 dolayındadır. Tanı için spesifik laboratuvar ve radyografik bulgusu yoktur ve 
uzun kemik kırıklarının bulunduğu durumlarda dispne, peteşi ve mental konfüzyondan oluşan klasik triadın bulunması ile tanınır. 
Hastaların klinik tablosu hafiften, solunum yetmezliği ve komaya kadar değişebilir. YES tedavisi, altta yatan travmaya yönelik 
girişimlerle birlikte, solunum bozukluklarının düzeltilmesi ve tam hidrasyonu sağlamaya yönelik olarak destek tedavisini kapsar. 
Vaka: 18 yaşında erkek hasta araç içi trafik kazası sonrası 112 ambulansı ile getirildi. Hastanın şuuru açık oryante koopere idi. 
Vital bulguları stabil olan hastanın fizik muayenesinde sağ femurda şekil bozukluğu mevcuttu. Diğer sistem muayeneleri 
normaldi. Çekilen direkt grafide femur şaft fraktürü görüldü. Hasta femur fraktürü tanısı ile ortopedi kliniğine yatırıldı. Yatışının 2. 
gününde hastada nefes darlığı, şuur bulanıklığı ve cilt döküntüsü oluştu. Hastaya çekilen PA akciğer grafisinde buzlu cam 
görünümü mevcuttu. Takip eden dönemde genel durumu daha da kötüleşen hasta entübe edilerek anestezi yoğun bakım 
ünitesine yatırıldı. Burada çekilen Beyin MR’da noktasal iskemik alanlar görüldü. YES tanısı konulan hastaya destek tedavisine 
başlandı. Yatışının 10. gününde kliniği düzelen hasta taburcu edildi.  
Sonuç: Klinisyenler travma hastasını değerlendirirken primer patolojiler ile birlikte sonradan gelişebilecek komplikasyonlara da 
odaklanmalıdır. Bazen travma değil sonradan gelişen YES gibi travmayla ilişkili durumlar hayatı tehdit edici olabilir. 
  
Anahtar Kelimeler: Bilinç bulanıklığı, peteşi, solunum sıkıntısı, uzun kemik kırığı, yağ emboli sendromu 
 
 
P 302 İZOLE TRAVMATİK PNÖOMOMEDİASTİNİUM 
  
Atıf Bayramoğlu1, Abdullah Osman Koçak1, İlker Akbaş1, Fatma Çıtırık Tortum1, Aslı Özbek Bilgin2 
 

1Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Erzurum 
2Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı, Erzurum 
  
Giriş: Pnömomediastinum, kısaca mediastende hava bulunmasıdır, nadir görülen bir durumdur. Tüm yaş grubunda 15500 
hastaneye yatışta bir pnömomediastinum bildirilmiştir. Spontan, iatrojenik, travmatik olarak 3 gruba ayrılır. En sık travmaya 
sekonder olarak görülür. Fizik muayenede subkutanöz amfizem ve Hamman bulgusu görülebilmektedir. Pnömomediastinum için 
patognomonik olan Hamman bulgusu kalp oskültasyonunda kalp atımı ile senkron çıtırtı ve baloncuk sesinin duyulmasıdır. Klinik 
çok değişkendir ve hafif şikayetlerden hayatı tehdit eden ani sıkıntılı solunum sendromu (ARDS) tablosuna kadar çok çeşitli 
klinik tablolarla karşımıza çıkabilir. Klinikte ani başlayan göğüs ağrısı, nefes darlığı, siyanoz, boyun venlerinde dolgunluk, disfaji, 
boğazda takılma hissi, disfoni, ateş ve hipotansiyon görülebilir. Hava deri altına geçerek boyuna ve yüze doğru ilerleyerek cilt 
altı amfizemine neden olabilir. Tanı posteroanterior ve lateral akciğer grafisinde mediastende radyolusens görünümün olması ile 
konur. Lateral görüntü alınmayan hastalarda tanı %50 atlanabilmektedir. %30 hastada grafi normal değerlendirilebilmektedir. 
Klinik şüphe varlığında tomografi ile tanı kesinleştirilmelidir. Tedavi sebebe yönelik olup hızla tanı konularak gerekiyorsa cerrahi 
girişim uygulanarak yapılmalıdır. Travmatik pnömomediastinuma sıklıkla eşlik eden bir dizi bulgu vardır. Bunlar başlıca 
pnömorashis, pnömotoraks, kardiak tamponad, kot kırıklarıdır. 
Vaka: 51 Yaşında erkek hasta darp edilme nedeniyle getirildi. Vital bulguları normal olan hastanın yapılan fizik muayenesinde 
sağ frontal bölgede 3x3 cm abrazyon burun dorsumunda 2x1 cm abrazyon gövde ön yuzde ve üst ekstremitelerinde multiple 
abrazyon vardı. Boyunda sağ supraklavikular alanda elle krepitasyon alındı. Çekilen PA akciğer grafisinde mediastende 
radyolusens görünüm vardı. Ayırıcı tanı için çekilen toraks tomografisinde pnömomediastinum tanısı doğrulandı. Hasta göğüs 
cerrahisi kliniğine yatırıldı. 
Sonuç: Travmatik pnömomediastinum vakalarında genellikle ek organ patolojisi tespit edilirken bizim vakamızda ek organ 
patolojisi olmadan izole pnömomediastinum vardır. Acil servislerde nadir görülen bu durumu sunmayı amaçladık. 
  
Anahtar Kelimeler: Göğüs ağrısı, nefes darlığı, göğüs travması, travmatik pnömomediastinium 
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P 303 SÜRAT PATENİ MÜSABAKASI SIRASINDA GÖRÜLEN SPOR YARALANMASI: PATELLAR TENDON KESİSİ 
  
Atıf Bayramoğlu1, İlker Akbaş1, Abdullah Osman Koçak1, Kenan Ataç1, Aslı Özbek Bilgin2 
 

1Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Erzurum 
2Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı, Erzurum 
  
Giriş: Sürat pateni, sporcuların oval, buzdan bir pistte, viraj ve düzlüklerde ritmik ve güçlü bir kayış sergiledikleri bir spordur. 
Sürat pateni yarışları uzun kulvar, kısa kulvar ve maraton olmak üzere üç farklı sınıfta düzenlenir. Kısa kulvar parkurda yarış 
çizgisi yoktur ve dar bir alanda yarışan altı patencinin olduğu bu müsabaka türünde çarpışmalara sık rastlanır. Kısa kulvar 
yarışlarında, patenciler kurşun geçirmez kıyafetlerde de kullanılan “Kevlar” astarlı, vücutlarını saran kıyafetler giyerler. Sporcular 
ayrıca kask takar ve boyunlarını, bacaklarını ve dizlerini de korurlar. Keskin dönüşler sırasında ellerini buzun üstüne koydukları 
için eldivenler de zorunludur. Kısa parkur pateninin çelikleri uzun ve incedir, köşeleri dönüşlerde kolaylık sağlaması için 
kıvrımlandırılır. Bu spor türünde alınan tüm korunma tedbirlerine rağmen buz hokeyi salonu gibi küçük bir alanda yapılması, 40-
45 cm’lik keskin paten bıçakları ve çıkılan yüksek hızlar nedeniyle potansiyel ciddi yaralanmalar görülebilir. En sık sırasıyla 
omuz dislokasyonları ve separasyonu ( %9), kasık yaralanmaları (%6.1), beyin sarsıntısı (%6.1) ve diz yaralanmaları görülür 
(%6.1). En sık yaralanma tipi laserasyonlarken bunu kırıklar, burkulmalar ve zorlamalar izlemektedir.  
Vaka: 18 yaşında erkek sporcu kısa kulvar sürat pateni müsabakası sırasında dizine aldığı darbe nedeniyle acil servisimize 
getirildi. Yarışma esnasında rakip sporcunun paten bıçağı, dizine çarpmış ve kesmişti. Vitalleri stabil olan hastanın fizik 
muayenesinde patellar ligament seviyesinde 10 cm boyutunda kesisi mevcuttu. İnspeksiyonda kesik olan patellar tendon 
görülüyordu. Diz eklemini ekstansiyona getiremiyordu. Çekilen diz grafisinde herhangi bir kemik kırığı yoktu. Hasta izole pattellar 
ligament rüptürü nedeniyle ortopedi kliniğine yatırıldı ve acil ameliyata alındı.  
Sonuç: Ülkemizde kış sporları giderek yaygınlaşmaktadır. Literatürde bu spor dallarının yaralanmaları ile ilgili pek fazla yayın 
mevcut değildir. Patellar tendon kesisi, diğer diz injürileri ile kıyaslandığında oldukça nadir görülen bir yaralanma biçimidir. Biz 
bu vaka ile spor yaralanması sonrası görülen nadir bir durumu sunmayı amaçladık. 
  
Anahtar Kelimeler: Patellar tendon kesisi, sürat pateni, spor yaralanması, sporcu sağlığı 
 
 
P 304 BEKLENMEDİK BİR PERFORASYON NEDENİ: JEJUNAL DİVERTİKÜLOZİS PERFORASYONU 
  
Murat Ersel, Atiye Öztürk, İlhan Uz, Selahattin Kıyan, Merve Akın 
 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, İzmir 
  
Divertikül ve divertikülozis olguları çoklukla asemptomatik seyrettikleri ve komplikasyonlar gelişince tanı konulabildikleri için tanı 
ve tedavi aşamasında pek çok güçlükle karşılaşılan hastalıklardır. Jejenum yerleşimli divertikülozis insidansı ise %0,5 in 
altındadır. Bu olgumuzda perfore olmuş bir jejunal divetikülozisli hastayı sunmayı amaçladık.  
Olgu: Otuz yedi yaşında kadın hasta, acil servise yaklaşık 36 saattir devam eden karın ağrısı bulantı ve kusma yakınması ile 
başvurdu. Hastanın geliş vitalleri TA: 137/72 mmHg, Nabız:86/dk, ateş: 37.1 C°, SS:20/dk, %SO2: 97 idi. Hasta son 5 ay içinde 
bitkisel kaynaklı zayıflama ürünü kullandığını ve en az 25 kilogram zayıfladığını belirtti. Fizik muayenede; Batın sağ alt kadranda 
belirgin defans ve batın tüm kadranlarda yaygın hassasiyet mevcuttu. Barsak sesleri normaldi ve rektal tuşede normal gaita 
bulaşı saptanan hastanın diğer sistem muayeneleri olağan bulundu. Laboratuvar testlerinde KCFT ve BFT normal tespit edilen 
hastamızın, lökosit:26,370 ve CRP:32,78 olarak saptandı. Çekilen PA AC grafisinde diyafram altı serbest hava tespit edilen 
hastadan batın içi organ perforasyonu düşünüldü ve çekilen Batın tomografisinde jejunumda divertikülozis ve bu divertikülün 
perforasyonu saptandı. Hasta operasyon amacı ile genel cerrahi servisine yatırıldı. 
Tartışma: Divertikül intestinal mukoza ve submukozanın kas tabası arasından dışarıya doğru sakküler keseleşmesidir. En sık 
olarak kolon, daha sonra ise duedonumda görülürler, jejunal divertikülozis insidansı ise %0,5 in altındadır. Divertiküller 
herhangibir komplikasyon gelişinceye kadar asemptomatiktir. Yaklaşık %10-30 hastada perforasyon,obstrüksiyon, kanama veya 
divertikülit gibi komplikasyonlar gelişir. Literatürde çok az sayıda perforasyon ile seyreden divertikülozis vakası bulunmaktadır. 
Bizim hastamızda akut karın bulguları ile gelip perfore divertikülit tespit edilinceye kadar asemptomatik kalan hasta grubunda 
yer almaktadır.  Akut batın düşünülen hastalarda ayırıcı tanıya giderken her ne kadar nadir görülse de divertikülozis ve 
komplikasyonları akılda bulundurulmalıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: Akut batın, divertikül, jejenum, perforasyon 
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P 305 GERİATRİK HASTALARIN ACİL SERVİS KULLANIMINA İLİŞKİN EPİDEMİYOLOJİK DEĞERLENDİRME: 
RETROSPEKTİF 5 YILLIK VERİ ANALİZİ 

  
Betül Akbuğa Özel1, Afşin Emre Kayıpmaz1, Elmas Burcu Mamak Ekinci2, Gülsüm Kocalar1, Elif Çelikel1, Cemil Kavalcı1 
 

1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Ankara 
2Ufuk Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İstatistik Bölümü, Ankara 
  
Amaç: Bu çalışmayla, AS’e başvuran >=65 yaş hastaların epidemiyolojik verilerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 
Gereç-Yöntem: Çalışma tanımlayıcı araştırma türünde retrospektif bir çalışma olarak planlandı. 1 Ağustos 2010-1 Eylül 2015 
tarihleri arasında AS’e başvuran >=65 yaş geriatrik hastaların verileri, Bilgi İşlem Birimi ünitesinden elde edildi. Veriler SPSS 
15.0 ortamına yüklenerek değerlendirildi. 
Bulgular: >=65 yaş 29.298 başvuru saptandı. Geriatrik hasta başvurusu toplam başvuru sayısının %21’di. 65-74 yaş grubu 
%44 ve kadın hastalar %61'le en büyük grubu oluşturdu. En büyük grup %76.5 ile sarı hastayken yeşil hasta oranı %6.5’du. 
Dolaşım (kardiyak-nörolojik), solunum, sindirim ve kas-iskelet sistemine ait şikayetler en sık başvuru nedenleriydi. Hastaların 
%77’sinde tamkan sayımı, %68’inde böbrek fonksiyonu testi, %17’sinde karaciğer fonksiyon testi, %33.3’ünde 
elektrokardiyografi, %13.7’sinde kanama parametreleri, %19.6 CRP, %3.6’sında D-Dimer, %26.4’ünde idrar tetkiki, %19.1’inde 
kan gazı analizi tetkiki yapıldı. Görüntülemede; %74 düz grafi, %7 ultrasonografi, %27 bilgisayarlı tomografi, %4 anjiyografi, 
%0.05 manyetik rezonans kullanıldı. Konsültasyon oranı %56’dı. Tedavi seçeneklerinde; %0.6 endotrakeal entübasyon, %0.5 
kardiyopulmoner resusitasyon, %0.04 kardiyoversiyon, %7 intravenöz hidrasyon, %11 bronkodilatatör tedavi, %5.7 antikoagülan 
ajan, %8.5 asetil salisilik asit, %1 vazopresör ajan, %3.6 antiaritmik ajan vardı. Hastaların %9’u hastaneye yatırıldı. Hastalar 
sırasıyla en çok nöroloji, genel cerrahi, kardiyoloji servislerine ve sırasıyla en çok kardiyoloji, göğüs hastalıkları ve nöroloji yoğun 
bakım ünitelerine yatırıldı. Geriatrik hastaların toplam hizmet tutarı 2.434.279TL’di. 75-84 yaş hastalar 955.899TL’le hizmet 
tutarı en fazla olan grupken, >85 yaş hastalar 104TL’le kişi başı ortalama hizmet tutarı en fazla olan gruptu. 
Sonuç: AS’e her 100 başvurudan 21’i geriatrik hastadır. Kadın geriatrik hasta başvuruları erkeklerden fazladır. Hastaların %91’i 
ayaktan tedavi olmuştur. Her 100 geriatrik başvurunun 9’u hospitalize edilmiştir. Geriatrik hastaların AS’den aldıkları hizmetin 
ortalama tutarı kişi başına 83TL’dir. Geriatrik hastaların, acil servisi kullanım sıklığının ve özelliklerinin analizi, geriatrik hastalara 
sunulacak acil sağlık hizmeti sürecinin, somut veriler üzerinden; etkili, hızlı, hasta yararı odaklı ve maliyet etkin çözümler 
gözetilerek yeniden planlanmasını sağlayacaktır. 
  
Anahtar Kelimeler: Acil servis, geriatrik bakım, kullanım, yaşlı 
 
 
P 306 NADİR BİR KOLESİSTİT NEDENİ 
  
Mehmet Emre Erimşah1, Melih Yüksel1, Veysi Eryiğit2, Ulaş Karaarslan2, Mehmet İz3 
 

1Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Balıkesir 
2Balıkesir Devlet Hastanesi, Acil Servis, Balıkesir 
3Şanlıurfa M. Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Servis, Şanlıurfa 
  
Olgu: Karın ağrısı şikayetiyle acile gelen 47 yaş erkek hasta, ağrısının aralıklı olarak artıp azaldığını ateş, bulantı, kusma gibi ek 
bir şikayetinin olmadığını ifade etti. Hastanın fizik muayenesinde sağ üst kadranda hassasiyet ve defans mevcuttu, rebaund 
izlenmedi. Hastanın laboratuar incelemesinde karaciğer enzimlerinde yükselme ve bilirübin seviyelerinde direkt hakimiyeti dikkat 
çekmekteydi. Hastanın radyolojik incelemesinde; karaciğer boyutları artmış, en büyüğü 15.5x11.5 cm ölçülen kalın çeperli 
multilokule kistik alanlar evre 3 hidatik kist ile uyumlu bulundu, ayrıca safra kesesi distandü görünümde ve duvar kalınlığı 4 mm 
olarak ölçüldü. Görüntülemede kistik lezyonların pankreasta baş-gövdeye, koledoğa ve duodenumun 2.segmentine bası yaptığı, 
koledoğun basıya sekonder en geniş yeri 14 mm olacak şeilde distale kadar dilate görünümde olduğu izlendi. Hasta genel 
cerrahi servisine yatırıldı.  
Karaciğer kist hidatiği dünyada Güney Amerika, Avusturalya, avrupanın güneyi ve ülkemizde görülmektedir. Özellikle güney 
doğu anadolu bölgesinde önemli bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Hidatik kist genellikle klinik belirti göstermeden 
ömür boyu sessiz kalır. Tanı genellikle başka bir nedenle yapılan görüntüleme işlemi sonucu konulur. Literatürde komplikasyon 
oranları % 15.8- 23 olarak bildirilmektedir (1,2). Kistin bası etkisiyle oluşturduğu kolestaz tablosu yanında safra yollarına rüptür 
önemli ve ciddi komplikasyonlardan olup, kolik tarzda sağ üst kadran ağrısı, ateş, kolanjit ve kolesistit ile kendini gösterir. 
Karaciğer kist hidatiğinin intraperitoneal alana serbest rüptürü travmaya bağlı ya da spontan da olabilmektedir. Bu olgularda 
anafilaksi ve ani ölüm oranı % 25 olarak bildirilmiştir (3). İntraperitoneal rüptürde akut batın tablosu, makülopapüler döküntüler 
ve anafilaktik reaksiyon görülebilir. 
  
Anahtar Kelimeler: Ekinokok, kolesistit, kompresyon 
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P 307 HER GÜZEL ALDIRMAZLIK KONVERSİYON DEĞİLDİR! 
  
Murat Koyuncu1, Serap Biberoğlu2, Asuman Parlak3, Şenol Kadir Köstekçi2, Bahri Atlı2, Serhat Koyuncu2, Duygu Yılmaz2 
 

1Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Karabük 
2Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Servis, Karabük 
3Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Servisi, Karabük 
  
Giriş: Konversiyon bozukluğu; körlük, sağırlık, anosmi, anestezi, parestezi, ataksi, akinezi ve diskinezi gibi çok çeşitli belirtiler 
göstermektedir. Hastalar bu kötü olarak tarifleyeceğimiz semptomlarına uyumsuz bir ilgi gösterir veya ilgisiz kalır ki buna “güzel 
aldırmazlık (la belle indifference)” denir. Bu belirtiler hastayı çeşitli sorumluluklardan uzaklaştırdığı için sekonder bir kazanç da 
sağlamaktadır 
Olgu: 37 yaşında bayan hasta görmede bozukluk şikayeti ile başvurdu. Öyküsünde; bulanık görme şikayeti ile aile hekimine 
başvurmuş ve psikolojik olduğu söylenerek reçete düzenlenmiş. Düzelme olmaması üzerine acilimize bir gün önce başvurmuş 
ve psikiyatri polikliniğine başvurması önerilmiş. Fizik muayenede hastanın genel durum iyi, şuur açık, GKS:15, ışık refleksi 
bilateral pozitif ve pupiller eşit idi. Hasta sol göz muayenesinde bulanık gördüğünü söylüyor ancak 50cm den parmak 
sayabiliyordu. Hastada dikkati çekecek ölçüde “güzel aldırmazlık” vardı. Tekrarlayan başvurusu olması nedeni ile beyin 
tomografisi görüntülemesine karar verildi ve occipitalde infarkt alanı dikkati çekti.Hastanın eşi ile görüşüldüğünde, hastanın 
hayata hep olumlu bakan, iyimser karakterli olduğu, her kötü olayı olgunlukla karşılayıp, pozitif yönlerini görmeye çalıştığını 
ifade etti. 
Tartışma: Konversiyon bozukluğu sıklığı hakkında çok çeşitli veriler mevcuttur. Konversiyon bozukluğu olarak adlandırdığımız 
histerik fenomenler, eski Roma'da bilinmekte, bunun bir kadın hastalığı olduğu, uterus hareketleri ile ortaya çıktığı düşünülmekte 
idi. Modern psikiyatri bilimi ise 'Travmatik olayla ilgili olan duygusal yaşantı sözel olarak ifade edilmediği için somatik histerik 
semptoma dönüştüğünü' ifade etmektedir. Daha sonra Konversiyon histerisi yeni sınıflandırmalarda (DSMIV) “somatoform 
bozukluklar” temel başlığı altında ele alınmış ve konversiyon histerisi yerine “konversiyon bozukluğu” olarak adlandırılmıştır. 
Konversiyon bozukluğu tanısı tüm organik nedenler ekarte edildikten sonra konmalıdır. Acil tıp literatüründe konversiyon 
bozukluğu ön tansı konan hastalarda bir çok organik patoloji saptandığı ile ilgili bilgiler hiç de azımsanmayacak kadardır. Bizim 
olgumuzda da olduğu gibi hastadaki güzel aldırmazlık olması konversif bozukluk tanısı için yeterli değildir. Hastanın dünya 
görüşü, inancı hastalığa vereceği tepkiyi etkileyebileceği unutulmamalıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: Güzel aldırmazlık, konversiyon bozukluğu, inme 
 
 
P 308 AKUT BATIN TABLOSUNUN NADİR BİR NEDENİ: RENAL ENFARKTÜS 
  
Enver Özçete, Selin Bozdağ, İlhan Uz, Yusuf Ali Altuncu, Selahattin Kıyan 
 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp AD, İzmir 
  
Renal infarktüs oldukça nadir bir tanıdır. Renal enfarktüse ait spesifik klinik bulgu ve belirtilerin olmaması, tanısının benzer 
semptomatolojiye sahip olan ve daha sık görülen renal kolik, lumbago, gastrointestinal hastalıklar ve diğer karın içi patolojilerle 
karışması tanının atlanmasına neden olabilir. Renal enfarktüs vakalarının çoğu atriyal fibrilasyon veya başka kardiyak nedenlere 
bağlı arteryel embolizme sekonderdir. Daha az bilinen etiyoloji ise bizim vakamızdaki gibi sistemik lupus eritematozusun (SLE) 
vasküler tutulumudur. Bu vakada acil servise akut batın tablosu ile başvuran, renal infarktüs tanısı alan bir hasta sunulmaktadır. 
29 yaşında SLE tanılı kadın hasta sağ alt kadran ağrısı, bulantı ve kusma yakınması ile başvurdu. Batın muayenesinde sağ alt 
kadranda hassasiyet ve rebound mevcuttu. Ön tanılarda akut apandisit? over kisti rüptürü? renal kolik? idrar yolu enfeskyionu? 
Düşünüldü. Semptomatik tedavi ve hidrasyon ile ağrısı gerileyen hastanın, bulantısının ve fizik muayene bulgularının devam 
etmesi üzerine, kontrol CBC ve CRP takibi ve batın usg planlandı. USGde karaciğer sol lobda 1,5 cm hemanjiyom, safra kesesi, 
safra yolları, bilateral böbrekler normal, batin içi serbest sıvı yok, apendiks vizüalize edilemedi şeklinde raporlandı. Ayırıcı tanıya 
gidilemeyince IV kontrastlı batın BT istendi. BT sağ böbrekte iki alanda kama şeklinde perfüzyon defektleri, infarkt? olarak 
raporlandı. Hastaya başvurusundan 10 saat sonra tanı konabildi, DMAH başlandı, Antifosfolipid Antikor Sendromu ön tanısıyla 
dahiliye yoğun bakım servisine yatırıldı. Renal enfarktüs tanısı klinik şüpheye dayanır. Tek taraflı abdominal, sırt, yan ağrısı 
şikayeti olan ve yüksek tromboembolizm riski bulunan hastada renal enfarktüsten şüphelenilmelidir. Hematüri, lökositoz, yüksek 
LDH tanıyı destekleyicidir, IV kontrastlı batın BT ile tanı konur. Tanısı geciken veya atlanan hastalarda kalıcı semptomlar ve 
böbrek hasarı oluşabilir. 
  
Anahtar Kelimeler: Akut batın, renal enfarkt, sistemik lupus eritematozus 
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P 309 ACİL SERVİSE EPİGASTRİK AĞRI YAKINMASIYLA BAŞVURAN HASTALARDA YATAK BAŞI 
ULTRASONOGRAFİ HASTA MEMNUNİYETİNİ ETKİLER Mİ? 

  
Derya Yılmaz, Deniz Kılıç, Mutlu Kartal, Erkan Göksu 
 
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Antalya 
  
Giriş: Acil servisler hasta yoğunluğunun fazla olduğu, bu nedenle hasta memnuniyeti sağlamanın güç olduğu yerlerdir. 
Ultrasonografi yapan acil servis hekimi daha başarılı görünmesine rağmen hasta memnuniyetine katkısı doğrudan ölçülmemiştir. 
Araştırmamız yatak başı ultrasonografinin (USG) hasta memnuniyeti üzerine etkisini belirlemek üzere tasarlanmıştır. 
Yöntem: Acil servise epigastrik ağrı yakınmasıyla başvuran, akut karın bulguları olmayan hastalar araştırmaya dahil edildi. 
Hastaların memnuniyet skorları Görsel Analog Skala (GAS) yardımıyla alındı. 
Sonuç: Çalışmaya toplam 157 hasta alındı. USG yapılan hastaların ortanca GAS skoru 80; yapılmayan hastaların ortanca GAS 
skoru 70 olarak tespit edilirken aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p=0,022).  
Yorum: Acil servise epigastrik ağrı yakınmasıyla başvuran hastalarda yatak başı USG uygulaması hasta memnuniyetini artıran 
faktörlerden birisidir. 
  
Anahtar Kelimeler: Acil servis, hasta memnuniyeti, ultrasonografi 
 
 
P 310 TRAFİK KAZALARINDA ARAÇ İÇİ POZİSYONUN MORBİDİTE VE MORTALİTE ÜZERİNE ETKİSİ 
  
Orhan Meral1, Ekin Özgür Aktaş1, Murat Ersel2 
 

1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, İzmir 
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, İzmir 
  
Amaç: Trafik kazaları halen ülkemizde önemli bir sağlık sorunu olup, araç içi trafik kazaları önemli bir morbidite ve mortalite 
nedenidir. Bu çalışmamızda trafik kazalarında kazazedenin araç içi pozisyonunun morbidite ve mortalite üzerine etkisini, ayrıca 
emniyet kemeri ve hava yastığı gibi koruyucu donanımların etkilerini araştırmayı amaçladık. 
Yöntem: Çalışma prospektif, kesitsel bir çalışmadır. 01.05.2014 – 30.11.2014 tarihleri arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Hastanesi Acil Servisi’ne araç içi trafik kazası nedeniyle başvuran olgulardan onam veren hastalar çalışmaya dahil edilmiştir. 
Veriler yüz yüze görüşme ile doldurulan anketler ve hasta dosyalarından elde edilmiştir. 
Bulgular: Çalışmaya dahil edilmesi uygun olan 764 hastadan onamı alınan 519’u (%67,9) çalışma kapsamına alındı. Olguların 
329’u (%63,4) erkek, 190’ı (%36,6) kadındı. En sık olgu 21 – 30 yaş (%28,3) ve 31 – 40 yaş (%20,4) grubunda gerçekleşti. 
Kazaların en sık 18:00 – 23:59 saat aralığında (%36,3), otomobil içinde (%79) ve bir başka araç ile çarpışma (%61,7) sonucu 
gerçekleştiği saptandı. Tüm olguların sadece %43,2’sinin (n=224) emniyet kemerinin takılı olduğu, kadınlarda emniyet kemeri 
takma oranının erkeklere göre daha düşük olduğu (%47,4 - %35,8; p<0,01) görüldü. Emniyet kemeri takmış olan 224 hastanın 
%17,9’unun kemerine, araç içindeki pozisyonunda hava yastığı açılan 105 olgudan %31,4’ünün hava yastığına bağlı 
yaralanmasının olduğu tespit edildi. Kazazedelerin %39,5’inin sürücü, %26,4’ünün sürücü yanı yolcu, %23,8’inin arka koltuk 
yolcusu olduğu saptanmış olup, 110 km/sa hızın üzerinde oluşan kazalarda, 110 km/sa hızın altında olan kazalara göre, adli 
tıbbi açıdan, yaralanmanın yaşamsal tehlike oluşturmasının yaklaşık 3 kat (%37,5 - %13,6), basit bir tıbbi müdahale ile 
giderilemeyecek olmasının ise yaklaşık 2 kat (%56,3 - %26,3) arttığı görüldü. En sık yaralanma %33,6 ile baş ve %17 ile toraks 
bölgesinde meydana geldi. 
Sonuç: Araç içi trafik kazaları sıklıkla morbidite ve mortaliteye neden olmaktadır. Bu morbidite ve mortalite nedenlerinin ortaya 
konulması, koruyucu donanım ve travma mekanizması etkisinin incelenmesi büyük önem taşımaktadır. 
  
Anahtar Kelimeler: Travma, trafik kazası, mortalite, morbidite 
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P 311 HASTANE ÖNCESİ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNDE KULLANILABİLECEK PERFORMANS GÖSTERGELERİNİN  
BELİRLENMESİ 

  
Gürkan Özel1, Afsun Ezel Esatoğlu2, Betül Akbuğa Özel3 
 

1Başkent Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, İlk ve Acil Yardım Programı, Ankara 
2Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Kurumları Yönetimi Bölümü, Ankara 
3Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Ankara 
  
Amaç: Çalışmanın amacı, hastane öncesi acil sağlık hizmetleri alanında hizmet kalitesinin değerlendirilmesinin ve kalite 
geliştirme uygulamalarının temelini oluşturacak performans göstergelerinin belirlenmesidir. 
Gereç-Yöntem: Çalışma, nitel ve tanımlayıcı bir araştırma olarak planlanmıştır. Çalışmaya hastane öncesi acil sağlık hizmetleri 
ve kalite yönetimi alanında uzman olan 25 katılımcı davet edilmiştir. Üç aşamalı Delfi tekniği kullanılarak gerçekleştirilen 
çalışmada 1. tur verileri Şubat-Mart 2009 tarihleri arasında, 2. ve 3. tur verileri ise Ocak-Mayıs 2010 arasında toplanmıştır. 
Bulgular: Uzmanların yaş ortalaması 42.8 yıl, meslekte deneyim ortalaması 18.9 yıldır. Araştırmaya katılım oranı %68 olmuştur. 
Çalışma sonunda toplam 73 gösterge üzerinde uzlaşma sağlanmıştır. 2. tur sonunda uzlaşılan göstergeler arasında bölgede 
görevlendirilen ambulans sayısının nüfusa oranı, ambulanslarda kritik düzeyde ilaç ve malzeme bulunma oranı, tanısı ve fizik 
muayene bulguları yazılmamış hasta oranı, başarılı endotrakeal entübasyon oranı, acil transportlarda hastanelere bilgi akış 
oranı, yıl içinde yetkinlik eğitimleri alan personel oranı, ambulans sürücülerinin yaptığı trafik kazaları yüzdesi, hatalı ilaç ve 
invaziv girişim oranı, ambulansta son kullanım tarihi geçmiş ilaç varlığı oranı, başarılı defibrilasyon oranı, hasta memnuniyeti 
ölçümü yüzdesi bulunmaktadır. 3. tur sonunda uzlaşılan göstergeler arasında 112’ye gelen aramanın yanıtlanmadan önce 
bekleme süresi, acil çağrının 112’ye ulaşılmasıyla olayın değerlendirmesi arasında geçen süre, şehir merkezlerinde-kırsalda ve 
şehirlerarası bölgelerde vaka adresine ulaşma süresi, acil vakalarda 10 dakikayı aşan ulaşım sürelerinin oranı, ambulans 
çalışanı kimlik kartı kullanım oranı, belirlenen altyapı kriterlerine uygun istasyonların oranı, 100.000 km başına maddi hasarlı 
kaza sayısı, 100.000 km başına yaralanmalı ya da ölümlü kaza sayısı, ağrı yönetiminin yapılma oranı, eğitim denetimlerinde 
beceri eğitimlerinin başarı oranı, sedyeden hasta düşmesi oranı, ambulansların aşırı hız yapma oranları, çalışan memnuniyeti 
oranı belirlenmiştir. 
Sonuç: Üzerinde uzlaşılan performans göstergelerinden %20.6’sının (15/73) yapı, %34.2’sinin (25/73) süreç ve %45.2’sinin 
(33/73) sonuç türünden gösterge olduğu değerlendirilmiştir. Performans göstergelerinin operasyonel tanımlarının yapılıp, 
ölçülebilirliklerinin sağlanması ve sürekli kalite iyileştirme çalışmalarında aktif yol göstericiler olarak kullanılması yararlı olacaktır. 
  
Anahtar Kelimeler: Acil sağlık hizmetleri, gösterge, hastane öncesi, performans, kalite yönetimi 
 
 
P 312 BOYUNDAN BÜYÜK İŞLER YAPAN DAMAR; İNTERNAL MAMMARİAN ARTER 
  
Engin Akgül1, Ayşe Nur Değer2, Hakkı Değer3, Gündüz Yümün4 
 

1Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Kütahya 
2Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Anabilim Dalı, Kütahya 
3Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin Cerrahisi Kliniği, Kütahya 
4Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Tekirdağ 
  
Amaç: Periferik arter hastalıklarında; stenoze arteriyel yapıların fonksiyonlarının aksaması nedeniyle komşu vasküler yapılarda 
adaptif değişiklikler gerçekleşir. Bu çalışmada İnternal mammarian arterdeki bu gelişim gösterilmeye çalışıldı. 
Yöntem-Gereçler: Bu bildiride acil servise kreşendo tarzında karın ağrısıyla başvuran ve yaptırılan tetkiklerde ileri düzeyde 
periferik arter hastalığı tanısı konulan yetmiş iki yaşındaki kadın hasta sunulmuştur. 
Bulgular: Genel cerrahi tarafından yapılan fizik muayene sonrası çektirilen batın BT neticesinde aortun orta torakal seviyeden 
itibaren oklude olduğu görüldü. Mezenter iskemi düşünülerek hasta genel cerrahi tarafından operasyona alındı ancak 
gastrointestinal nekroz tespit edilmedi ve perop Kalp Damar Cerrahisi konsultasyonu istendi. Tıkanıklık seviyesi nedeniyle 
vasküler girişim yapılmadı. BT anjiografide hastanın sağ IMA sının daha gelişmiş ve yaygın kollateral yaptığı, aynı şekilde sol 
taraf IMA nın da batın ön duvarı üzerinde iliak arter dallarıyla anastamoz yaparak Winslow yolunu tamamladığı görüldü. Lomber 
disk hernisi nedeniyle mobilizasyonu sınırlı olan hastanın ekstremitelerinde iskemik ağrı duymamasının hem kısıtlı mobilizasyon 
hem de bu kollateraller nedeniyle olduğu düşünüldü. 
Sonuç: Vücudun karşılaştığı olumsuz faktörler karşısındaki adaptif gelişimler orjinali kadar iyi olmayabilir. Ancak bu gelişimler 
hayatı daha kolay kılar ve gelişimlerin sekteye uğratılmaması gerekir. Örneğin batın cerrahisi yapan hekimlerin 'Winslow Yolu' 
denilen anastamoz hattına saygı duyarak batın insizyonu yapmaları kimi hasta için hayati önem arzedebilir. 
  
Anahtar Kelimeler: Mezenter iskemi, periferik arter hastalığı, Winslow yolu 
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P 313 NADİR BİR GÖĞÜS AĞRISI NEDENİ: KARACİĞER APSESİ 
  
Caner Sağlam, Birdal Güllüpınar, Alper Tosun, Tayfun Öztürk, Vermi Değerli, Serhat Akay, Huriye Akay, Özgür Duran, 
Arif Akkaya 
 
Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İzmir 
  
Giriş: Piyojenik karaciğer apsesi nadir görülen mortalitesi yüksek bir klinik durumdur. Klinik olarak ateş yüksekliği ve sağ üst 
kadran ağrısı vardır. İnsidansı 100.000’de 10-20 olarak bildirilmektedir. Vakaların yarısına yakınında apse soliter görünümde 
olup karaciğer sağ lobuna yerleşmiştir. Safra yolları patolojileri, divertikülitler, kolon kanseri, atrofik gastrit ve kriptojenik 
karaciğer hastalıkları piyojenik karaciğer apselerinin oluşumuna zemin oluşturmaktadır. En sık neden olan patojenler, E.coli ve 
Klebsiella pneumoniae’dir. Tedavisi uygun intravenöz antibiyoterapi ve apse drenajıdır. Karaciğer apselerinin en sık görülen 
komplikasyonları; plevral efüzyon, pnömoni, sepsis ve septik şoktur 
Olgu: Olgumuz 44 yaş erkek hasta, 2 gündür olan sağ göğüs bölgesinde ağrı şikâyetiyle acil servise başvuruyor. Özgeçmişinde 
herhangi bir özellik olmayan hastanın yapılan muayenesi normal olarak değerlendirildi. TA:130/80mmHg, Nb:94 atım/dk, O2 
satürasyonu: % 98, Ateş:37 ° C idi. Yapılan tetkiklerde Akciğer grafisi olağan, karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri olağan. 
EKG ve kardiyak markerlarında akut koroner sendromu düşündürecek bulgu yok. D-Dimer değeri normal sınırda gelmesi 
üzerine pulmoner embolide düşünülmedi. Yapılan ultrasonografisinde hastanın kliniğini açıklayacak patolojiye rastlanmadı. 
Hastanın acil serviste 3. saat takibinde ciddi nefes dağlığı gelişti. Yapılan tekrar muayenesinde sağ akciğer alanlarında solunum 
seslerinde azalma ve bazalde ral tespit edildi. Hasta ağrı şiddetinde azalma tarifliyordu. Stabilizasyonu sağlanan hastaya 
çekilen kontrastlı torako-abdominal tomografide transdiafragmatik olarak intratorasik alana açılan karaciğer apsesi ve 
intraplevral alanda 1-2 litrelik plevral efüzyon tespit edildi. Hasta acil olarak operasyona alındı. Operasyonda intratorasik 
alandaki piyojenik vasıftaki mayi boşaltıldı ve karaciğer apsesi çıkarıldı. Hastaya operasyon sonrası intravenöz antibiyoterapi 
uygulandı. Kliniğinde düzelme sağlanan hasta önerilerle taburcu edildi. 
Sonuç: Acil servise göğüs ağrısı ile başvuru sıktır. Göğüs ağrılı hastayı değerlendirirken nadir nedenler arasında karaciğer 
apsesi gibi patolojiler göz önünde bulundurmak gerekir. Bu hastalarda patolojinin tespiti ve erken uygun tedavi çoğu zaman 
hayat kurtarır. 
  
Anahtar Kelimeler: Göğüs ağrısı, karaciğer apsesi, görüntüleme yöntem 
 
 
P 314 WOLFF-PARKİNSON WHİTE SENROMLU SENKOP OLGUSU 
  
Caner Sağlam, Birdal Güllüpınar, Serhat Akay, Huriye Akay, Vermi Değerli, Özgür Duran, Tayfun Öztürk, Arif Akkaya, 
Emrah Yılmaz 
 
Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İzmir 
  
Giriş: Wolff-Parkinson White sendromu (WPW) ilk olarak 1930’lu yıllarda tanımlanmış. WPW, aksesuar bir yolakla atriumlarla 
ventriküllerin direkt olarak birbirine bağlandığı konjenital bir sendromdur. Genellikle re-enteran mekanizmanın neden olduğu 
supraventriküler taşikardiye neden olur. Erkeklerde daha sık görülür. Kısa P-R intervali, geniş QRS kompleksi ve delta dalgası 
ile karakterize bir patolojidir. WPW sendromunda aritmilere bağlı ani ölüm riski oldukça düşüktür; digoksin ve AV nodu bloke 
edici ilaçlarla tedavi bu riski arttırabilir. Riski arttıran bir diğer faktör birden çok sayıda yolak varlığı ve ailede ani ölüm varlığıdır. 
Senkop, taşiaritmilerdeki yüksek ventrikül yanıtına bağlı serebral dolaşım azalması sonucu veya taşiaritminin sonlanmasının 
ardından asistol dönemi nedeniyledir. 
Olgu: Olgumuz 30 yaş bayan hasta, evde bayılma şikayeti olması sonrası yakınları tarafında acil servise getirildi. Özgeçmişinde 
son birkaç yıldır ara ara çarpıntı şikayetleri olduğunu belirtti. Kullandığı herhangi bir ilaç yok. Genel durumu iyi, bilinç açık, 
oryante, koopere idi. TA: 90/50 mmHg, Nb:60atım/dk, fizik muayenesinde herhangi bir özellik yok. Hastaya çekilen EKG’de PR 
mesafesinin kısaldığı, V4-5-6 derivasyonlarda delta dalgası olduğu tespit edilmesi üzerine elektrofizyolojik çalışma yapılmak 
üzere kardiyoloji kliniğine yatırıldı. Hasta başarılı işlem sonrası taburcu edildi.  
Sonuç: Acil servise çarpıntı veya senkop şikayeti ile gelen hastada WPW sendromu ayırıcı tanılar arasında bulundurulmalıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: Wolff-Parkinson White sendromu, çarpıntı, senkop 
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P 315 ORAL KONTRASEPTİF KULLANIMI SONRASI GELİŞEN ÜST EKSTREMİTE DERİN VEN TROMBOZU 
  
Birdal Güllüpınar, Arif Akkaya, Huriye Akay, Vermi Değerli, Tayfun Öztürk, Caner Sağlam, Serhat Akay, Özgür Duran, 
Pınar Barut 
 
Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İzmir 
  
Giriş: Üst ekstremite derin ven trombozu (ÜEDVT), üst ekstremitede ödem, ağrı ve fonksiyon kaybı ile karakterize bir klinik 
tablodur. Alt ekstremite derin ven trombozları ile karşılaştırıldığında oldukça nadir görülen ÜEDVT, tüm vücut ven trombozlarının 
% 4'ünü oluşturur (1). En sık nedenleri; travma, vena kava süperior sendromu, tümör, yabancı cisim, polistemi, trombositoz, kor 
pulmonale, konjestif kalp yetersizliği, torasik çıkış sendromu, oral kontraseptifler ve pıhtılaşma faktör bozukluklarıdır (2).  
Olgu: Bilinen komorbiti olmayan 24 yaşındaki bayan hasta, dört gündür giderek artan sağ kolda ağrı ve şişlik yakınmasıyla acil 
servise başvurdu. Travma öyküsü ve IV ilaç kullanım öyküsü yoktu. Hasta 1 yıldır oral kontraseptif kullanımı mevcuttu. Genel 
durumu iyi, bilinç açık, koopere ve oryente idi. Başvuru vitalleri kan basıncı 119/67 mmHg, nabız sayısı 92 atım/dk, solunum 
sayısı 16/dk, ateş: 37,3 0C ve SpO2 değeri 95 ‘tü. Yapılan fizik muayenesinde sağ üst ekstremitede tonüs artışı, ödem ve 
palpasyon ile hassasiyet mevcuttu. Ekimoz saptanmadı. Hastanın diğer sistem muayeneleri normaldi. Laboratuar tetkikleri, PA 
AC grafisi ve EKG bulguları olağandı. Renkli Doppler Ultrasonografi (RDUS) yapıldı. RDUS incelemede; sağ kolda hipoekoik 
trombüs materyali izlendi. Düşük molekül ağırlıklı heparin verildi ve Kalp damar cerrahi servisine yatırıldı. 
Sonuç: Sonuç olarak, bu nadir fakat tehlikeli komplikasyona karşı uyanık olunmalıdır; çünkü, erken tanı ve tedavi morbidite ve 
mortaliteyi azaltabilir. Kadın hastalarda ilaç kullanım öyküsü daha ayrıntılı sorulmalıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: Derin ven trombozu, üst ekstremite, oral kontraseptifler 
 
 
P 316 PNÖMONİ TANISIYLA SEVK EDİLEN HASTA NE ÇIKAR? 
  
Funda Karbek Akarca1, Mustafa Serkan Vurucu1, Yusuf Ali Altuncı1, Murat Ersel1, Ömer Özütemiz2 
 

1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, İzmir 
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Anabilim Dalı, İzmir 
  
Giriş: Özafagusun spontan rüptürü olarak tanımlanan Boerhaave sendromu(BS) oldukça ender görülen bir klinik durumdur ve 
mortalitesi oldukça yüksektir(1). Tanısı güç olan bu klinik durumun hızlı tanı alması ve rüptüre olan alanın uzanımı, sınıflandırma 
da ve tedavi stratejilerinde önemli yer tutmaktadır (2). 
Vaka: Yetmişyedi yaş erkek hasta acil Servisimize sevk edilmeden 3 gün önce alkol alımı sonrası kanlı kusma ile dış merkeze 
başvuruyor. Üst GIS endoskopisi yapılan olgunun, özafagus distal 1/3 ünde pıhtılı lezyon görülüyor ve bu lezyona herhangi bir 
işlem yapılmıyor. Dış merkez takibinde solunum sıkıntısı gelişen olgu EÜTF hastanesine pnömoni ön tanısıyla sevk ediliyor. 
Geliş vitalleri: TA: 124/75 mmHg SS: 32/dk), HR: 124 / dk),). Ateş: 37.5 °C idi. Fizik muayenede; sol hemitoraksta üst zonlara 
kadar solunum sesleri alınmamaktaydı. Toraks Bt sonucunda; özafagus distalin 1/3 ü nde toraksa fistülasyon ve solda masif 
plevral efüzyon tespit edildi. Toraks Tüpü sonrası solunum distresi gerileyen olgu;özafagusa stent yerleştirilmesi amacıyla 
gastroenterolojiye interne edildi. 
Tartışma: Tekrarlayıcı ve ataklar halinde gelen kusmalar sonucunda ortaya çıkan şiddetli göğüs ağrısı (4)(vakalarında 
Boerhaave sendromu ayırıcı tanıda mutlaka akla gelmelidir. Tedavi yöntemlerinin henüz birbirine olan üstünlüğü gösterilmemiş 
dahi olsa (3), Uygun koşullar ve Endoskopi labaratuvara sahip olan olgularda; Boerhaave sendromunun tedavisinde endoskopik 
stent koyma işleminin cerrahisinin alternatifi olduğu akılda tutulmalıdır. 
 
Kaynaklar: 
1. Ngo E, Born P, Strebel H. Endoscopic treatment of an oesophageal rupture using an over-the-scope clip (OTSC): A case 
report. Arab J Gastroenterol. 2015 Jul 20 
2. Prete F, Pezzolla A, Nitti P, Prete F..Laparoscopic primary repair and isoperistaltic endoluminal drain for Boerhaave's 
Syndrome. Ann Ital Chir. 2015;86:261-6 
3. Musala C, Eisendrath P, Brasseur A, et all..Successful treatment of Boerhaave syndrome with an over-the-scope clip. 
Endoscopy. 2015;47 Epub 2015 Jan 20 
4. Praveen K R, MD, AGAF; Chief Editor: Julian K,Boerhaave Syndrome Clinical Presentation 
  
Anahtar Kelimeler: Boerhaeve sendromu, endoskopik özofagus stent yerleştirme, acil servis 



11. TÜRKİYE ACİL TIP KONGRESİ 
 
26 – 29 Ekim 2015, Acapulco Otel, KKTC 

 
	  

264	  

TATKON 2015 

P 317 BİLİNÇ DEĞİŞİKLİĞİNDE AYIRICI TANI 
  
Funda Karbek Akarca, Mustafa Serkan Vurucu, Enver Özçete, Selahattin Kıyan, Murat Ersel 
 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, İzmir 
  
Giriş: Karbamazapine türevi ilaçlar bipolar bozukluğun akur mani atağından nöropatik ağrıya kadar geniş bir yelpazade 
kullanılabilen anti epileptik ajanlardır (1) Bu vakamızda, acil servise bilinç bulanıklığı ile başvuran bir olguda; nadir bir yan etkiye 
değinmekteyiz 
Vaka: Altmış bir yaşında erkek hasta, acil servisimizi ani başlayan bilinç bulanıklığı, anlamsız konuşma, uykuya eğilim 
şikayetleri ile başvurdu. Özgeçmişinde epilepsi tanısı olan olgunun; 10 yıldır karbamazepin 150 mg / gün ve Levetirasetam 500 
mg/gün olarak tedavisi olarak düzenlenmiş.. Geliş fizik muayenede; bilinç uykuya eğilim, E3,M6,V4, yer, zaman oryantasyonu 
yok, kişi oryantasyonu mevcut. Kooperasyonu sınırlı,serebeller testler olağandı. Kraniyal tomografisinden, kanama ve iskemi 
bulgusu yoktu. Amonyak düzeyi; 265 olarak geldi. IV hidrasyonuna başlanan ve karbazepin tedavisi kesilen olgu nöroloji 
servisine interne edildi. 
Tartışma; Rittmannsberger and Leblhuber yaptığı teröpetik dozlarda karbamazapine bağlı nörotoksiteteyi inceleyen vaka 
serilerinde yaptıkları vaka serisinde ( 4 olgu içeren ), karbamazapine günlük alımlarının(1200 mg/gün - 800 mg/gün), bizim 
vakamıza göre daha yüksek olması; vakamızı litaratürden farklı hale getirmektedir(4). Karbamazapin ile hiperamonyemi 
arasındaki metabolik bağ ortaya konulamamıştır(2). Bazı araştırmacılar tıpkı valproik asit gibi üre siklusu üzerinden etki etki 
ederek amanyok seviyesinde artışına neden olabileceğini düşünülmektedir(2). Ancak litaratürde konuyla ilgili çok az çalışma 
bulunması nedeniyle; karbamazapine ile hiperamonyemi arasındaki ilişki ile ilgili daha çok çalışmaya ihtiyaç vardır.  
 
Kaynaklar: 
1.Ballenger JC. The clinical use of carbamazepine in affective disorders. J Clin Psychiatry. 1988;49(Suppl):13–21.  
2. Hemendra S, Girish B, Senthil K Reddi Prabha S. Chandra Carbamazepine Induced Asterixis with Hyperammonemia: A Case 
Report with Review of Literature / / Indian J Psychol Med. 2015 Jan-Mar; 37(1): 99–101.  
3.Brunton LL, Parker KL. Goodman & Gilman's: The Pharmacological Basis of Therapeutics. 11th ed. New York: McGraw-Hill; 
2008. Pharmacotherapy of epilepsies. 
4.Rittmannsberger H, Leblhuber F. Asterixis induced by carbamazepine therapy. Biol Psychiatry. 1992;32:364–8. 
  
Anahtar Kelimeler: Akut bilinç değişikliği, hiperamonyemi, karbamazepin 
 
 
P 318 BONZAİ KULLANIMI SONRASI OLUŞAN KIRIKLI OMUZ ÇIKIĞI 
  
Huriye Akay, Birdal Güllüpınar, Serhat Akay, Caner Sağlam, Tayfun Öztürk, Vermi Değerli, Özgür Duran, Arif Akkaya, 
Özlem Ezgi Aktürk 
 
Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İzmir 
  
Giriş: Sentetik kannaboidler Türkiye'de ''Bonzai'' ya da ''Jamaika'' adıyla bilinmektedir. popüler olmasının nedenleri; esrar 
benzeri etkilerinin olması, kolay ulaşılabilir ve ucuz olmaları, tespitinde rutin toksikolojik tarama yöntemlerinin başarısız 
olmasıdır. Sentetik kanabinoid kullanımı sonrası kusma, nefes darlığı, taşikardi, bradikardi, hipertansiyon, göğüs ağrısı, 
miyokard enfarktüsü, anksiyete, psikoz ve akut böbrek yetersizliği en sık görülen yan etkilerdir. Bu olgu sunumunda, Bonzai 
kullanımı sonucu nöbet şikayeti ile getirilip bilateral omuz kırıklı çıkık tespit ettiğimiz hastayı sunduk. 
Olgu: Bilinen bir komorbid hastalığı ve ilaç kullanım öyküsü olmayan 27 yaşındaki erkek hasta, nöbet geçirme şikâyetiyle acil 
servise başvurdu. Yakınlarından daha önce epilepsi öyküsü olmadığı, bonzai kullandığı öğrenildi. Genel durumu iyi, bilinç açık, 
koopere ve oryente idi. Pupilleri miyotik, direkt/indirekt ışık refleksi iki taraflı normal, Glaskow koma skoru (GKS) E4M6V4 olarak 
değerlendirildi. Başvuru vitalleri kan basıncı 107/73 mmHg, nabız sayısı 112 atım/dk, solunum sayısı 18/dk, ateş: 37,3 0C ve 
SpO2 değeri 91 idi. Yapılan fizik muayenesi olağandı. Ense sertliği, lateralizasyon gösteren nörolojik defisit ve patolojik refleks 
saptanmadı. Parmak ucu kan şekeri 104 mg/dl ölçülen hastanın PA akciğer grafisi olağan olup, çekilen EKG’sinde sinüs 
taşikardisi vardı. Bilgisayarlı beyin tomografisi normal olarak değerlendirildi. Laboratuar incelemesinde BUN: 38 mg/ dl, 
kreatinin: 1.65 olup diğerleri normal olarak saptandı. Hasta izlemde tekrar nöbet geçirdi ve nöbet sonrası her iki kolda ağrı ve 
tutmama şikayeti oldu. Hastada bilateral omuz kırıklı çıkık tespit edildi. Hasta ortopedi servisine yatırıldı.  
Sonuç: Acil servise nöbet şikayeti ile getirilen hastalarda madde kullanımı olabileceği akılda tutulmalı ve nöbet öyküsü olup 
ayrıntılı anamnez alınamayan hastalar, aynı zamanda travma hastası olarak değerlendirilmelidir. 
  
Anahtar Kelimeler: Acil servis, bonzai, kırıklı omuz çıkığı 
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P 319 YAN AĞRISININ KÖTÜ TANISI 
  
Funda Karbek Akarca, Yasemin Delice, Meltem Songür Kodik, Mustafa Serkan Vurucu, Murat Ersel 
 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, İzmir 
  
Giriş: Amfizematöz pyelonefrit bulunan süpüratif ve nekrotizan seyreden renal parankim ve perirenal dokuları tahrip eden bir 
enfeksiyonudur. Özellikle diyabetik, kadın hastalarda sıklıkla sol böbreği etkiler. Hastalar septik tabloda başvurabilirler. Üriner 
obstrüksiyon sonucu komplike olabilirler.(1) 
Olgu: Kırkdört yaş kadın olgu, acil servise 3 gündür olan sağ kasık ağrısı ve sağ yan ağrısı ile başvurdu. Başvuru sırasındaki 
kan basıncı 150/90 mmHg, ateş 37.9 C, nabız 127/dk ölçülmüş. Fizik muayenede sağ kostovertebral açı hassasiyeti ve batında 
tüm sağ kadranlarda hassasiyet tespit edilmiş. Laboratuvar incelemelerinde kan şekeri 343 mg/dl, kreatinin 0,49 mg/dl, WBC 
20690 CRP 29,9, idrar bakısından keton ve nitrit negatif 8 lökosit/mm3 bulunmuş. Yapılan batın ultrasonunda sağ böbrek yaygın 
süpürasyon nedeni ile değerlendirilememiş olup ekojenite farkı belirtilmiş. İmmunsüpresyon nedeni ile ileri tetkik edilen olguda 
batın BT’sinde sağ böbrekte perirenal alanda amfizematöz yapı tespit edilmiş. İdrar ve kan kültürleri alınan hastanın tedavisi 
enfeksiyon hastalıklarının da önerisi ile ampirik başlanan seftriakson ertapenem ile değiştirilmiş ve hasta nefrektomi planlanarak 
üroloji kliniğine yatırılmış 
Tartışma: Amfizematöz pyelonefrit, öncelikli tanılar arasında olmasa da özellikle diyabetik hastalarda, mortal seyretmesi nedeni 
ile yan ağrısı ile başvurularda akılda tutulması gerekmektedir 
 
Kaynaklar: 
1)Adams emergency medicine, 2. Baskı, sayfa 1463 
2) Huang JJ1, Tseng CC. Emphysematous pyelonephritis: clinicoradiological classification, management, prognosis, and 
pathogenesis. Arch Intern Med. 2000 Mar 27;160(6):797-805. 
3)Tang HJ, Li CM, Yen MY, Chen YS, Wann SR, Lin HH, et al. Clinical characteristics of emphysematous pyelonephritis. J 
Microbiol Immunol Infect. 2001 Jun. 34(2):125-30 
4) Huang JJ, Tseng CC. Emphysematous pyelonephritis: clinicoradiological classification, management, prognosis, and 
pathogenesis. Arch Intern Med. 2000 Mar 27. 160(6):797-805 
5) Kapoor R1, Muruganandham K, Gulia AK, et all. Predictive factors for mortality and need for nephrectomy in patients with 
emphysematous pyelonephritis BJU Int. 2010 Apr;105(7):986-9. 
  
Anahtar Kelimeler: Yan ağrısı, amfizematöz piyelonefrit, nefrektomi 
 
 
P 320 KÜNT TRAVMAYA BAĞLI İLİOSPLENİK ARTER RÜPTÜRÜ 
  
Yusuf Ali Altuncı, Funda Karbek Akarca, Mustafa Serkan Vurucu, İlhan Uz, Selahattin Kıyan 
 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, İzmir 
  
Giriş: Superior mesenterik arterin (SMA) dallarında yaralanmaları genelde seyrek görülen ve tanı konulması zor durumlardır. 
Ancak hem batın içinde yarattığı hemorojinin hem de barsak iskemesinin engellenmesi açısından hızlı tanınması önemlidir. 
SMA ve dallarının yaralanması genellikler penetran batın yaralanmalarında görülür ve yüksek mortalitiye sahiptir.  
Olgu: Acil servisimize 30 yaşında erkek hasta, saatte yaklaşık 70 km/h hızla ile giden aracın, ağaca çarpması sonucu, 112 ile 
kazadan 10 dk sonra getirildi. Geliş vitallerinde, tansiyon 126/75 mmHg, nabız 85/dk, solunum sayısı 14/dk idi. Olgunun ilk 
travma bakısında; bilinç açık oryante, koopere, pupiller izokorik, E4M6V5 idi. Vertebral spinöz kemik hassasiyeti, toraksta 
palpasyonla ağrı tariflemiyordu. Batında suprapubik hassasiyet mevcuttu. Diğer tüm ekstremite muayeneleri normaldi. Yapılan 
FAST USG de olgunun suprapubik minimal sıvısı tespit edildi. Vital anomalisi olmayan olgunun kan istemleri yapıldı, sıvı 
resüsitasyonuna başlanarak, batın içi mayi etyolojisi için bilgisayarlı batın tomografisine alındı. Tomografi sonrası hastanın 
vitalleri kötüleşti. Tansiyon 76/42 mmHg, nabız 156/dk, solunum sayısı 32/dk idi. Kontrol fizik muayenede batının tüm 
kadranlarda defans ve rebaund gelişti (tahta karın). Yapılan kontrol FAST USG de batında yaygın sıvısı mevcuttu. Hızlıca 0 Rh 
(-) kan verilmeye başlayan olgunun, batın tomografisi iliakolik arter rüptürü ile uyumlu geldi. Uygun kan ve sıvı resüsitasyonu 
eşliğinde acil ameliyatına alındı.  
Sonuç: SMA bir dalı olan iliakolik arter yaralanması genellikle penetran batın yaralanmları sonucu görülür. Ancak batın 
muayene bulguları ve vital bulguları hızla kötüleşen künt abdomen travmalarında ayrıcı tanıda yer almalıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: Abdominal travma, künt, iliosplenik arter 
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P 321 LAMOTRİJİN İNTOKSİKASTONUNA BAĞLI HİPERNATREMİ 
  
Yusuf Ali Altuncı, Meltem Songür Kodik, İlhan Uz, Nihat Bulandere, Selahattin Kıyan 
 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, İzmir 
  
Giriş: Lamotrijin bir feniltirazindir ve başlangıçta anti epileptik ajan olarak kullanılmış sonrasında endikasyon yelpazesi 
genişleyerek psikiyatrik bozukluklarda da reçete edilmeye başlanmıştır. Sodyum kanalları üzerinden etki gösterir. Yüksek doz 
alımlar sıklıkla benign sonuçlarla seyreder. Bulantı, kusma, vertigo, ataksi ve taşikardi sıklıkla görülen semptomlardır. Ciddi 
semptomları nöbet, QRS uzaması ve ventriküler disritmilerdir. 
Olgu: Önceden bipolar bozukluk nedeniyle Lamotrijin 300mg/gün kullanan 51 yaşında kadın hasta, özkıyım amaçlı 15-20 adet 
100 mg lamictal alımı nedeniyle başvurdu. Alım zamanı net olarak öğrenilemedi. Hastanın gelişinde şuur açık koopere oryante 
idi. Tansiyon arteriyel 143/83 mmHg, nabız 100/ dk idi. Hastanın geliş kan gazı ve biyokimyasal tetkiklerinde herhangi bir 
patoloji saptanmadı. Kan Lamotrijin düzeyi 35 mg/dl olarak geldi. EKG’si normal sinüs ritminde idi. Hasta monitörize edildi. Aktif 
kömür (1mg/kg) ve IV hidrasyon ile destek tedavisine başlandı. Takiplerinde şuurda uykuya meyil gelişti. Geliş kan sodyum 
değeri 145 mg/dl iken başvurusundan sonraki yaklaşık 16. saatte 161 mg/dl’ye yükseldi. Hastanın IV sıvısı hipotonik sıvılarda 
değiştirildi. Başvurudan sonraki 48. saatte sodyum değerleri normale döndü. 
Sonuç:  
Her ne kadar Lamotrijin zehirlenmeleri benign seyretse de aritmi gibi hayatı tehdit edici kliniklerle karşılaşıla bilinir. Acil 
Hekimlerinin özellikle bu tip hasta grubunda elektrolit bozukluklarını göz ardı etmemesi gerekir. 
  
Anahtar Kelimeler: Hipernatremi, lamotrijin, intoksikasyon 
 
 
P 322 MAGNEZYUM FOSFİT ZEHİRLENMESİ 
  
Yusuf Ali Altuncı, Meltem Songür Kodik, Enver Özçete, Özlem İnci, Selahattin Kıyan 
 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, İzmir 
  
Giriş: Metallofosfitler ilaçlama sanayinde kullanılan oldukça toksik maddelerdir. Oral ya da inhale edilerek zehirlenme yaratabilir. 
Tanı genellikle öykü ve klinik bulgularla konur. Özellikle aliminyum içerenler oldukça toksiktir.  
Olgu: Acil servisimize 32 ve 45 yaşlarında iki erkek belediye temizlik işleri çalışanı, çöp toplarken sonradan içinde magnesyum 
fosfit içerdiğini öğrendikleri maddenin alev alması sonucu inhalasyonu nedeniyle başvurdu. Geliş vitalleri stabil olan hastaların 
her ikisinde de bulantı hali mevcuttu. Hafif derecede nefes darlığı tarifleyen hastaların solunum muayenelerinde herhangi bir 
patoloji saptanmadı. Nazal oksijen ve IV hidrasyon ile destek tedavisine başlanan hastaların laboratuvar ve radyolojik 
tetkiklerinde herhangi bir patoloji saptanmadı. EKG sinüs ritminde idi. Nefes darlıkları nedeniyle tek doz ipratüryum bromür ve 
flutikazon nebül olarak hastalara uygulandı. Yaklaşık 8 saatlik gözlem sonrası hastalar önerilerle taburcu edildi.  
Sonuç: Metallofosfitlerin zehirlenmeleri nadir görülse dahi özellikle solunum patolojileri açısından akılda tutulması gereken 
zehirlenmelerdendir. 
  
Anahtar Kelimeler: Magnezyum fosfit, inhalasyon, intoksikasyon 
 
 
P 323 THE CAUSE OF TETRAPARESES: CENTRAL CORD SYNDROME 
  
Mehmet Ünaldı1, Emel Erkuş Sirkeci1, Ersen Gündüz1, Kurtulus Açıksarı1, Naci Balak2 
 

1Istanbul Medeniyet University, Goztepe Training and Research Hospital, Emergency Department, Istanbul 
2Istanbul Medeniyet University, Goztepe Training and Research Hospital, Neurosurgery Department, Istanbul 
  
Aim: Central Cord Syndrome (CCS),resulting in incomplete cervical spine injury is clinical manifestation with weakness in arms 
more than leg. After the hyperextension of the neck of those who have arthritis is cause damage to the spinal cord. We present 
a case per CCS depends on developing head trauma hitting heavy object to the head. 
Case: 59 year-old male patient was presented to ER. He had head and neck sensivity and tetrapareses in physical exam. C6 
servical crash fracture was evaluated in CT. He was interned to neurosurgery clinic as Central Cord Syndrome. 
Conclusion: The recovery rate is higher in younger patients.Most of them can start walking within weeks.The prognosis is not 
good in elderly patients. Nevertheless most do not require surgery. 
  
Keywords: Central cord syndrome, head trauma, tetrapareses 
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P 324 ZİNCİR YUTMA: OLGU SUNUMU 
  
Ahmetali Sezer, Havva Şahin Kavaklı, Zehra Eryavuz, Ülkü Arslan, Mustafa Karakuş, Cem Akman, Hıdır Yılmaz 
 
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Servis, Ankara 
  
Giriş: Çocuklarda yabancı cisim yutma sık görülür. Yutulan yabancı cisimler arasında para ve benzeri metaller sıkça yer alır. Biz 
zincir yuttuğu için acil servise getirilen bir çocuk hasta olgusunu rapor etmek istedik. 
Olgu: Yedi buçuk yaşında erkek çocuk zincir yutma nedeniyle ailesi tarafından acil servisimize getirildi. Ailesinin verdiği bilgilere 
göre, üzeri krom kaplı yaklaşık 5-6 cm uzunluğunda zinciri yaklaşık iki saat önce yutmuş olduğunu öğrendik. 
Hastanın bilinci açık, koopere, oryante, GKS: 15. Vital bulguları stabil olup yapılan fizik muayanede herhangi bir anormallik 
izlenmedi. Çekilen radyografide metal tesbit edildi ( mide distalinde yada jejunumda ). Ailesine gerekli bilgiler verilerek, 112 acil 
servis aracılığı ile, komplikasyon ihtimaline karşı gerektiğinde endoskopik müdahele yapılabilecek uygun merkeze sevk edildi. 
Tartışma ve Sonuç: Metaller çocuklar tarafından kolayca yutulabilir ve ciddi sindirim sistemi yaralanmalarına neden olabilir. Bu 
zararı mekanik travma yada sekonder stenoza yol açarak yapabilirler.metal yutmalarında rapor edilen olguların çoğu 
asemptomatik seyretmesine rağmen, potansiyel olarak letal sonuçlar da olabilir. Bu nedenle sindirim sistemi radyografisiyle 
kesin tanısı konulmalıdır. Bizim olgumuzda olduğu gibi özefagus dışında yerleşim varsa komplikasyon olmadıkça spontan 
eliminasyonu takip edilir. Yüksek olasılıklada kendiliğinden elimine olur. 
Sonuç olarak çocuklarda metal yutulması hızlıca acil servis başvurusunu gerektirir; ayrıca aileler açısından metal yutulmaması 
için koruyucu önlemler önem arz etmektedir. 
  
Anahtar Kelimeler: Acil servis, metal, yabancı cisim 
 
 
P 325 TRAVMATİK PANKREATİT 
  
Can Özen1, Melis Efeoğlu2, Serkan Emre Eroğlu2, Haldun Akoğlu2, Özge Ecmel Onur2 
 

1Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İstanbul 
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, İstanbul 
  
Giriş: Pankreatit daha çok alkol kullanan veya safra kesesi patolojileri olan erişkin hastada aklımıza getirdiğimiz bir tanı. Hele 
travmada izole pankreas hasarı erişkin için oldukça nadir bir durum. Ancak çocukluk çağında bu durum biraz daha farklı. Künt 
ve penetran abdominal travmalı çocuk hastalarında pankreas hasarı mutlaka akılda tutulmalı. 
Olgu: 12 yaşında erkek hasta acil servise bisikletten düşme şikayeti ile getirildi. Gelişinde GKS 15 ve tüm vital bulguları stabildi. 
Müphem bir karın ağrısı dışında şikayeti yoktu. Fizik muayenesinde batın orta hatta hassas ancak defans veya rebound yoktu. 
Yatakbaşı FAST USG’de serbest sıvı veya solid organ patolojisi görülmedi. Hasta gözlem altına alındı. Tetkiklerinde hastanın 
lökositozu mevcuttu. Amilaz ve lipaz değerlerinin yükselmesi üzerine çekilen kontrastlı batın BT’de pankreatit ile uyumlu 
görünüm mevcuttu.  
Tartışma: Pediyatrik yaş grubundaki batın travmalarında akut pankreatit mutlaka akılda tutulması gereken bir tanıdır. 
Bilgisayarlı tomografi görüntüleri ve laboratuvar tetkikleri normal olsa bile klinik şüphe halinde hasta gözlemlenmelidir. Tedavi 
genelde medikal destek tedavisi ile sınırlandırılır, cerrahi girişimler seçilmiş hastalar için endikedir. 
  
Anahtar Kelimeler: Travma, pediatri, pankreatit 
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P 326 AKUT DUMAN NHALASYONU VE YANIK E L K EDEN CO ZEH RLENMES  OLGUSUNDA H PERBAR K 
OKS JEN TEDAV S N N YÜKSEK DOZ KULLANIMI: OLGU SUNUMU 

  
Ali Erdal Güne 1, Hasan Büyükaslan2, Orhan Gözeneli3 
 

1Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sualtı Hekimli i ve Hiperbarik Ana Bilim Dalı, anlıurfa 
2Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, anlıurfa 
3Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, anlıurfa 
  
Giri : Karbonmonoksit zehirlenmeleri ölümle sonuçlanabilen ciddi acil bir durumdur. Akut duman inhalasyonu sıklıkla solunum 
yolu yanıklarıyla birliktedir. Hastalarda CO ve ciyanid toksikasyonu birlikte görülmektedir. Bu hastalara hiperbarik oksijen 
tedavisi (HBO) hemen ba lanmalı, komplikasyon ve sekellere dikkat edilmelidir.  
Olgu: 35 ya ında 90 kg a ırlı ındaki erkek hasta i  yerinde yangın nedeniyle yanık ve akut duman inhalasyonu tanısıyla sabah 
05:00 sıralarında acil servise getirildi.. Acil servisde kan basıncı sistolik 100, diastolik 50 mmHg nabız filiform dakikada 85, ate  
37°C ve pupiller anizokorik, kollar ve bacaklar flask tarzda solunum yüzeyel, derin tendon refleksleri total hipoaktif, Glaskow 
koma skalası 5 (E1, V1, M3); kan gazı parametreleri pH: 7,29 PCO2: 32,7 mmHG, PO2: 32 ve HCO3: 21,5 olarak kaydedildi. 
Çekilen akci er grafisi normal, EKG’sinde bradikardi mevcut ve di er tetkikleri normal olan hastaya endotrakeal entübasyon 
uygulandıktan sonra yo un bakım ünitesine kabul yatırıldılarak HBO tedavisine alındı (Resim-1).  
Mekanik ventilatör aracılı ıyla tedaviye alınan hasta aynı gün 5 seans HBO tedavisi aldı. Birinci seans sonrası çekilen acil beyin 
tomografisinde hipoksiye ba lı ödem görüldü. 5 seans HBO tedavisi sonrası spontan solunumu ba layan hasta extübe edildi 
(Resim-2). Hastanın geli  ve 5 seans HBO tedavisi sonrası arter kan gazı de erleri Tablo-1’de görülmektedir. Glasgow skoru 11 
olan hasta devam eden günlerde günde 2 seans HBO tedavisi alarak toplamda 20 seans HBO tedavisi sonrası sekelsiz, yanık 
skarı olmadan ifa ile taburcu edildi.  
Tartı ma: Olgumuz, uzun süre akut duman inhalasyonuna maruz kalmı , yangın dolaysıyla müdahalesi geç kalınmı  bir CO 
zehirlenmesi vakasıdır. HBO tedavisinin erken ve yüksek dozda uygulanması sekel olasılı ını azaltmaktadır. Hastanın Merkezi 
Sinir Sistemi (MSS) oksijen toksikasyonu riski göze alınmı , Glasgow de eri geldi inde 5 iken 5 seansın sonunda 11’e 
yükselmi tir.  
Sonuç: E lik eden yanık ve duman inhalasyonu olan hastalarda Hiperbarik Tıp uzmanı ihtiyaç halinde tedavi planlarını 
de i tirmelidir. 
  
Anahtar Kelimeler: Acil servis, CO zehirlenmesi, HBO 
 
 
P 327 AC L SERV STE TANIDA EN ÖNEML  YAKLA IM: ANAMNEZ 
  
Nurettin Akta 1, U ur Lök1, Umut Gülaçtı1, rfan Aydın1, Sinan Hatipo lu2, Tayfun Börta1, Murat Çelik1 
 

1Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Adıyaman 
2Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Adıyaman 
  
Giri : Kasık fıtı ı, kasık bölgesindeki dokuların zayıflı ı nedeniyle meydana gelen zaman zaman girip çıkan ya da sabit 
kalabilen i likle kendini gösteren cerrahi bir hastalıktır. Kasık bölgesinde olan her i lik fıtık olarak algılamamak gerekmektedir. 
Basit kistler, vücudumuzun herhangi bir dokusunda çe itli sebeplerle olu abilen torbaya benzeyen sıvı, gaz ya da yarı katı 
madde bulunduran, içinde bulundu u dokudan bir duvarla ayrılmı  ve bu dokulardan farklı yapıya sahip bir kesedir. Kasık 
bölgesindeki basit kistlerin tedavisi gözlem ve takiptir. Biz burada, sa  inguinal bölgede i lik nedeniyle acil servise ba vuran ve 
alınan anamnez ve önceden yapılan tetkik sonuçlarının incelenmesi neticesinde acil operasyon geçirmekten kurtulan bir olguyu 
sunduk. 
Olgu: 74 ya ında bayan hasta acil servise sa  inguinal bölgede i lik ve a rı ikâyetiyle ba vurdu. Hastanın fizik 
muayenesinde, TA:130/70 mmHg, Nb:84/dk karın muayenesinde, karın rahat hassasiyet yok, defans yok, rebound yok, sa  
inguinal bölgede yumu ak kıvamlı inguinal i lik palpe ediliyordu ve bu i lik redükte edilemiyordu. Bu i li in oldu u yerin deri 
bölgesinde kızarıklık, ödem ve renk de i ikli i ile birlikte ısı artı ı vardı. Direkt batın grafisinde ileus bulguları yoktu. Hastaya 
ingüinal herni strongulasyonu ön tanısıyla genel cerrahi konsültasyonu istendi. Genel cerrahi uzmanı tarafından operasyon 
planlandı. Hasta operasyona alınmadan önce hastanın anamnezinde bu ikayet ile daha önce genel cerrahi poliklini ine 
ba vurdu u radyolojik tetkikler yapıldı ı ö renildi. Geçmi te yapılan tetkikleri incelendi inde 4 ay önce ve 2 ay önce yapılan 
batın USG ve abdominopelvik BT'de, inguinal bölgede aynı çapta basit bir kist oldu u ve bu kitlede büyüme ve küçülme 
olmadı ı tespit edildi. Bunun üzerine bu kitlenin daha önceki mevcut kiste ba lı oldu u ve tabloya dermal bir enfeksiyon 
eklendi inden acil cerrahi yapılmadan analjezik ve antibiyoterapi ile acil servisten taburcu edildi. 
Sonuç: Acil servise ba vuran hastalar, acil servis kalabalı ından dolayı bazen iyi bir anamnez alınmadan ve geçmi te yapılan 
tetkikler incelenmeden de erlendirilmektedirler. yi anamnez ile hastaya kolayca te his konularak gereksiz tetkik, giri im ve 
cerrahi müdahalelerin önüne geçilebilir. 
  
Anahtar Kelimeler: nguinal herni, kist, anamnez, acil servis 
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P 328 AKUT İZONİYAZİD TOKSİSİTESİ VE TEDAVİ YAKLAŞIMI 
  
İlhan Uz, Funda Karbek Akarca, Gizem Altınsoy, Enver Özçete, Selahattin Kıyan 
 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, İzmir 
  
Giriş: Son yıllarda tüm dünyada tüberküloz olgularının artışı ile izoniyazidin akut ve kronik zehirlenmeleri ile karşılaşma riski 
artmıştır(1,2 İzoniyazid ile intihar girişiminde bulunan olguyu, klinik bulguları ve tedavi yaklaşımı ile paylaşmak istiyoruz. 
Olgu: Yirmibir yaşında kadın hasta acil servise yakınları tarafından suisidal amaçlı bir saat önce izoniyazid 300mg 50 tablet 
alımı sonrası bilinç değişikliği sebebiyle getirildi. Geçmiş tıbbi öyküsünde özellik yok. Sonrasında bulantı, kusma, baş dönmesi 
şikâyetleri gelişmiş. Acil servise JTK nöbet gelen hastanın vital parametreleri; TA: 80/ 63 mmHg, nabız:122/dk, SS:30, Sat02: 
%86. Genel durumu kötü, GKS: E1M3V1. Vücut opustotonus pozisyonundaydı. EKG: sinus taşikardisi 140/dk, QTc: 408ms. Kan 
gazında pH:7.03; IV diazepama rağmen nöbeti durmadı. Propofol ve esmeronla entübe edildi. 1amp/h NaHCO3 ve 200cc/h SF 
infüzyonuna başlandı. 500cc %5 dextroz solüsyonunun içine 100amp beheptal (1g pridoksim) eklenip hızlı infüzyon olarak 
uygulandı. İnfüzyonun yaklaşık onuncu dakikasında nöbeti sonlandı. 2 saat sonra kontrol GKS:E3M5Ventube, kan gazı. PH: 
7.25; tedavinin yaklaşık beşinci saatinde GKS:15 olarak ekstübe edildi. Ekstübasyon sonrası 24 saat gözetim altında stabil 
seyreden hasta taburcu edildi. 
Sonuç: Tüberkülozun temel tedavi protokolünde yer alan izoniyazidin ülkemizde de kullanımı sıktır. Akut maruziyetinde 
metabolik asidoz, koma, klasik tedaviye yanıtsız status epileptikus gibi ciddi tablolara yol açan ilaç; uygun tedavi 
uygulanmadığında mortaliteye yol açabilmektedir. Hastanelerde ve acil servislerde bu hastaları tedavi etmek için yeterli doz 
piridoksim mutlaka bulundurulmalıdır. 
Kaynaklar: 
1.Acilde Klinik toksikoloji Editor: Doc. Dr. Salim Satar ISBN 987 605 397 027 9 konu.56 409-413 
2. Cash JM, Zawada ET Jr. “ Isoniazid Overdose Successful Treatment With Pyridoxine and Hemodialysis(Isoniazid overdose-
Successful treatment with pyridoxine and hemodialysis”. West J Med 1991 Dec; 155:644-646. 
3. Manoguerra AS: Acute isoniazid toxicity. Clin Toxicol 1980; 16: 407408 
4. Shah BR, Santucci K, Sinert R, Steiner P. “ Acute Isoniazid Neurotoxicity in an Urban Hospital” PEDIATRICS Vol. 95 No. 5 
May 1, 1995 pp. 700 -704 
  
Anahtar Kelimeler: Akut izoniyazid toksisitesi, piridoksim, status epileptikus 
 
 
P 329 TRAVMATİK PNÖMOMEDİASTİNUM VE PNÖMOPERİKARDİYUM 
  
Yılmaz Uzun1, Tuğba Öztürk Uzun2, Tuba Cimilli Öztürk1, Özge Ecmel Onur1 
 

1Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul 
2Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul 
  
Giriş: Mediasten içinde hava bulunması pnömomedastinum, perikard içinde hava bulunması ise pnömoperikardiyum olarak 
adlandırılmaktadır. Her iki durumda genellikle travma sonrası oluşmaktadır. Ciddi mortalite ve morbiditeye neden olacaklarından 
yakın takip edilip gözden kaçırılmayacak acil tanılarımız arasında yer almalıdır. Bu olgu bildiriminde acil servise künt boyun 
travma sonrası pnömediastinum ve pnömoperikardiyum gözlenen bir vakayı sunmayı amaçladık. 
Olgu: 11 yaşında erkek hasta 5 saat önce arkadaşı tarafından boynu sıkıldıktan sonra oluşan boyun ağrısı şikayeti ile acil 
servisimize başvurdu. Özgeçmişinde herhangi bir hastalık,ilaç kullanımı ve operasyon öyküsü yoktu. Vital parametreleri; ateş: 
36,2 C, nabız:118 vuru/dk, tansiyon:110/76 mm/Hg, oksijen satürasyonu: %97 (oda havasında) idi.Boyun bölgesinde 
palpasyonla yaygın hassasiyet olmakla birlikte birkaç adet laserasyon görüldü. Kardiyovasküler muayenesinde kalp sesleri 
derinden gelip taşikardik olduğu görüldü. Solunum sesleri normaldi. Çekilen akciğer grafisinde kalp etrafında yaygın hava imajı 
görüldü.Toraks tomografisinde kalp, ana bronşlar, aort ve özefagusu çevreleyen hava imajları görüldü. Pnömotoraks ve kot 
fraktürü yoktu. Servikal tomografisinde vertebral fraktür olmamakla birlikte larinks posterioruna, paravertebral alana, bilateral 
karotis ve juguler veni çevreleyen hava izlendi. Semptomatik tedavi başlanıp çocuk cerrahisine yatırılan hasta 1 hafta sonra 
herhangi bir komplikasyon gelişmemesi üzere taburcu edildi.  
Sonuç: Pnömomediastinum travmatik ve spontan olarak ikiye ayrılırken, pnömoperikardiyum ise travmatik veya komşu organ 
hastalıklarının perikardı etkilemesi sonucu görülebilir (1). Görüntüleme yöntemi olarak akciğer grafisi ilk tercihtir(2). Her iki 
durumda da temel tedavi semptomatik yaklaşım ve gözlemdir. Künt yüz, boyun ve göğüs travması sonrası acil servise başvuran 
hastalarda tansiyon pnömoperikardiyum (3), tansiyon pnömotoraks gibi yüksek mortaliteye sahip komplikasyonlara neden 
olabilecek pnömomediastinum ve pnömoperikardiyum tanıları akılda tutulmalıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: Pnömomedastinum, pnömoperikardiyum, travma, acil servis 
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P 330 KAROTİKOKAVERNÖZ FİSTÜL 
  
Funda Karbek Akarca, Mustafa Serkan Vurucu, Alper Şener, Yusuf Ali Altuncı, Murat Ersel 
 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, İzmir 
  
Giriş: Acil servise ptozis ve baş ağrısı nedeniyle birçok hasta başvurmaktadır. Bu hastalarda ayırıcı tanıda birçok hastalık akla 
gelmelidir. Aşağıdaki olguda nadir görülen bir tanıyı tartışmak istiyoruz. 
Olgu: Altmış yaşında erkek hasta, acil servise sol göz kapağında 24 saattir olan düşüklük ve baş ağrısı ile başvurdu. Geliş 
vitalleri olağandı. Olgunun özgeçmişinden DM ve 3 yıl sağ İCA tıkanıklığı nedeniyle nöroloji yoğun bakıma yatış öyküsü 
mevcuttu. Geliş fizik muayenesinde sol gözde ptozis, primer pozisyonda içe deviyeydi. Yine sol gözde dışa ve yukarı bakış 
kısıtlılık ve çift görme mevcuttu. Bilateral pupil refleksi olağandı. Sol alt ekstremite eski SVO bağlı flask parazisi mevcuttu. 
Serebellar testler olağandı. Kranial BT’de akut patoloji saptanmadı. Rutinlerinde olağandı. BT sonucu ile göz hastalıklarına 
konsülte edilen olgunun; 3 ve 6. Kranial sinir paralizi olduğu tespit edilmiş olup; periorbital ve orbital selülit açısından klinik 
değerlendirme önerilmişti. Kranial MRG kronik iskemik değişikliller görüldü. Orbital MRG ise “Sol egzoftalmus, sol süperior 
oftalmik vende belirginleşme ve orbital yağlı alanda fokal inflamasyon bulguları, kavernöz sinüs seviyesinde fistül açısından 
kuşkulu görünüm ve sağ ICA oklüzyonu” olarak yorumlandı. Karotikokavernöz fistülü düşünülen hasta tetkik ve tedavi amaçlı 
nöroloji servisine yatırıldı. 
Sonuç: Karotikokavernöz fistül bir tür arteriovenöz fistüldür. Kavernöz sinüs içinde ven ve arter arasında oluşan fistülize yapıdır. 
Çoğunlukla travma nedeniyle oluşur. Ekzoftalmi, kemozis, baş ağrısı, ptozis klinik bulguları olarak görülür. Tanısı MR ve MR 
Anjiografi ile konur. Ana tedavi yöntemi endovasküler terapidir.  
 
Kaynaklar  
1.Karadag R, Bayraktar N, Kirbas İ, Durmus M. Unilateral, İndirect Spontaneous Carotico cavernous Fistula with Bilateral 
Abduction Palsy. Indian J Ophthalmol 2011; 59: 336-7. 
2.Uludüz D, Gündüz A, Erkol G, Saip S. Carotid-Cavernous Fistula Arising and Regressing Spontaneously: A Case Report. 
New/Yeni Symposium Journal 2007; 5: 3-6. 
3.Oral Y, Özdil ŞE, Özkurt YB, et all. Spontan Karotiko-Kavernöz Sinüs Fistülü Olgusuna Yaklaşım. T Oft Gaz 2008; 528-32. 
  
Anahtar Kelimeler: Pitozis, karotikokavernöz fistül, acil servis 
 
 
P 331 MESENTERIC VEIN THROMBOSIS DUE TO INTERNAL HERNIA 
  
Halil İbrahim Atalay, Emre Salçın, Özge Onur, Serkan Emre Eroğlu, Çiğdem Özpolat, Haldun Akoğlu, Arzu Denizbaşı Altınok 
Marmara Üniversitesi, Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul 
  
Introduction: An internal hernia is a rare condition defined as the protrusion of abdominal viscera into one of the fossae, 
foramina, recesses, or congenital defects within the abdominal and pelvic cavity. Internal hernias may present as intestinal 
obstruction and account for 0.5 to 4.1 % of all cases. Its diagnosis remains difficult even after the CT scans disseminated 
accessibility and use. We present a case of atypical presentation of acute abdomen and was diagnosed as mesenteric vein 
thrombosis with computed tomography (CT), thereafter in emergency surgery internal hernia was detected. 
Case: A 49-year-old man presented to the emergency department with nausea, vomitting, diffuse abdominal pain, developing 
suddenly 12 hours ago. His vital signs were normal except tachycardia. In his physical examination there was rebound and 
tenderness in right upper and lower quadrants. Laboratory tests were normal except his WBC was 20000/mm3, D- dimer was 
3.2 (n<0.5). As his pain was persistent and unexplained, a CT scan was ordered. A computed tomographic scan of the 
abdomen and pelvis with intravenous contrast demonstrated thrombosis in superior mesenteric vein, dilatation in distal ileal 
loops. In the emergent laparotomy, there was internal herniation in right hepatic flexura. Hot compresses were situated. 
Resection was not applied due to revascularization of ischemic loops was seen after 10 minutes. In the follow-up, patient sent 
home with no complications. 
Discussion: We know that 5.8% cases of small bowel obstruction are due to internal hernia. Internal herniation should be 
considered as a differential diagnosis in patients presenting with symptoms of small bowel obstruction without a history of prior 
abdominal surgery. CT has become the first-line imaging technique in patients with suspected acute abdomen. If mesenteric 
vein thrombosis detected in CT, internal hernia should be suspected. 
  
Keywords: Mesenteric vein thrombosis, internal hernia, tomography 
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P 332 TEDAVİYE YANITSIZ ALT GASTROİNTESTİNAL KANAMADA BT ANJİYOGRAFİNİN ÖNEMİ: OLGU SUNUMU 
  
Ökkeş Yılmaz Çınar, İsmail Kaftancı, Tuğba Mamak, Serkan Emre Eroğlu, Çiğdem Özpolat, Haldun Akoğlu, Arzu 
Denizbaşı Altınok 
 
Marmara Üniversitesi, Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul 
  
Giriş: Gastrointestinal kanamalar acil servise başvuran yaşlı hastalardaki önemi mortalite morbidite nedenleri arasındadır. Trietz 
ligamanının distalinden kaynaklanan kanamalar çoğunlukla kendiliğinden durduğundan, kanamaların nereden kaynaklandığı 
bulunamamaktadır. Bu vaka sunumuyla, alt GIS kanaması olan hastada bilgisayarlı tomografi (BT) anjiografi’ nin tanı-tedavi 
sürecindeki önemi vurgulanmak istenmektedir.  
Olgu: Bilinen hipertansiyon ve diyabet hastalıkları olan 71 yaşında kadın hasta acil servise ishal, bulantı, kusma, soğuk terleme 
şikayetleri ile getirildi. Gelişinde hastanın genel durumu iyi, bilinci açık, vital bulguları normal olup yapılan fizik muayenesinde 
rektal tuşede hematokezya görülmesi dışında patolojik bulgu yoktu. Hastaya nazogastrik sonda takılarak mide irrigasyonu 
yapıldı ve aktif kanama bulgusu izlenmedi. %0.9 NaCl ile sıvı replasmanına ve proton pompa inhibitörü infüzyonuna başlanarak 
hasta gözlem altına alındı. Hastanın ilk hemoglobin değeri 9.2 g/dl iken 2. saat bakılan kontrol hemoglobin değerinin 7.7g/dl 
olması üzerine eritrosit süspansiyonu başlandı. Hastanın takiplerinde hipotansiyonu (tansiyon değeri 75/50 mm/Hg) ve 140 
atım/dakika taşikardisi gelişti. Kanamasının devam ettiği düşünülerek çekilen abdominal BT angiyografisinde jejunal anslarda 
kontrast kaçağı görüldü. Hasta genel cerrahiye konsülte edildi. Laparoskopiye alınan hastadan 7X5X3 santimetrelik 
gastrointestinal stromal tümör (GIST) rezeke edildi. Hasta 10. gününde komplikasyonsuz olarak taburcu edildi.  
Sonuç: Alt GIS kanamaların en sık sebepleri divertikuliz,hemoroidler, tümörler, anjiodisplazi, post polipektomidir. Tedaviye 
yanıtsız alt gastrointestinal kanamalarda görüntüleme yöntemi olarak ilk tercih olarak endoskopinin eğer kaynak bulunamazsa 
kolonoskopi ya da anjiografinin tercih edilmesi önerilmektedir. Dakikada 0.3-0.5 ml/dk hızla devam eden kanamalar BT 
anjiyografi ile tespit edilebilinir. 672 vakanın yer aldığı bir meta analizde BT anjiyografinin aktif kanamaları %85 sensitivite ve 
%92 spesifite ile tespit edebildiği gösterilmiştir. BT anjiyografi ucuz, ulaşılabilir,hızlı, minimal invazif ve kanama yeri çevresiyle 
ilgili daha fazla detay verebilmesiyle başvurulacak tanısal bir araçtır. Alt GIS kanamalarında kanama % 80-85 kendiliğinden 
durur. Devam eden alt GIS kanamalarında kanama yeri ve nedenini belirlemek üzere, seçilmiş hastalarda BT anjiografiyi invazif 
endoskopi ve kolonoskopi yerine tercih etmek daha akılcı olabilir. 
  
Anahtar Kelimeler: BT anjiyografi, GIS kanama, acil servis 
 
 
P 333 SUBDURAL HEMATOMLARDAKİ TUZAK 
  
Funda Karbek Akarca, Battal Yıldırım, Murat Ersel, Yusuf Ali Altuncı, Meltem Songur Kodik 
 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, İzmir 
  
Giriş: Retroklival subdural hemtom (RSDH) çok nadir görülen bir durumdur. Subdural hematomların içinde %0.8 ini oluşturur. 
RSDH klasik beyin sapında klivus anterior ardında yatan bir convexo-içbükey hiperdens lezyon olarak BT ile görülür. BT de 
klasik subdural hematom gibi görülmemesi vakaların atlanma olasılığını arttırmaktadır. Kraniyal tomografilerin 
değerlendirilmesinde ek bir tanı olarak aşağıdaki olguyu sunuyoruz. 
Vaka: 17 yaşında erkek hasta motor kazası nedeniyle acil servise başvurdu. Aktif şikayetleri baş ağrısı ve uyku haliydi. Fizik 
muayenesinde bilinç açık oryante, koopere GKS:15 ek bulgu yoktu. Çekilen kraniyal BT’sinde retroklival subdural hematom 
mevcuttu beyin cerrahisine konsülte edildi. 24 saat gözlem ile taburcu edildi. 
Tartışma: Retroklival subdural hematom oldukça nadirdir ve genellikle ağır yaralı hastalarda bulunur. Tanısı kolaylıkla beyin 
MRG tarafından teyit edilebilir. Saggital kesitlerdDoğru tanı için çok önemlidir. Literatürde, sadece sekiz olgu bildirilmiştir. Daha 
önce yayınlanmış vakaların hepsinin ortak birçok özelliği vardı. Tüm vakalar ciddi yaralanması olan ve kranioservikal bileşkede 
travması olan çocuk hastalardır. 
 
Kaynak: 
1.Itshayek E, Goldman J, Rosenthal G, Chikoya L, Gomori M, SegalR: Extradural hematoma of the clivus, not limited to the 
severely injured patient: case report and review of the literature. J Trauma 60: 417-420, 2006 
2. Koç RK, Pa ao lu A, Menkü A, Oktem S, Meral M: Extradural hematoma of the posterior cranial fossa. Neurosurg Rev 21: 52-
57, 1998 
  
Anahtar Kelimeler: Acil travma yaklaşımı, retroklival subdural hematom, acil servis 
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P 334 TEKRARLAYAN İNME NEDENİ: ACİL SERVİSTE TESPİT EDİLEN MULTİPL EMBOLİ 
  
Aydan Şenfer, Deniz Kılıç, Mutlu Kartal, Ertuğ Günsoy 
 
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Antalya 
  
Daha önce 4 kez inme geçiren 80 yaşında kadın hasta acil servise nefes darlığı nedeniyle başvurdu. İnme sekeli bulguları 
dışında muayenesi normal olan hastanın giriş vitalleri TA:110/75 Nb:75/dk SS:20 Sat:93 olarak saptandı. Nefes darlığına 
yönelik olarak yapılan yatak başı ekokardiyografide mitral kapakta 10x15 mm vejetasyon, sağ atriyum ve sağ ventrikül içerisinde 
çok sayıda trombüs, sağ ventriküler dilatasyon tespit edildi. Pulmoner BT anjiyografide sağ ana pulmoner arteri tamamen, sol 
ana pulmoner arteri ise %80 oranında dolduran masif emboli tespit edildi. Hasta pulmoner emboli nedeniyle göğüs hastalıkları 
adına yatırıldı. 
Sonuç: Acil servise nefes darlığı ile başvuran hastalarda, acil tıp hekimlerince yapılacak yatak başı ekokardiyografi değerli 
bilgier verebilir. 
  
Anahtar Kelimeler: İntrakardiak trombüs, pulmoner emboli, serebrovasküler olay, ultrason 
 
 
P 335 KORONER BYPASS SONRASI GELİŞEN NADİR BİR KOMPLİKASYON: PERİOPERATUVAR MİYOKARD 
“ENFARKTÜSÜ 
  
Ümran Gürbilek, Serhat Örün, Mücahit Avcil, Ayhan Aköz, Mücahit Kapçı, Bekir Dağlı 
 
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Aydın 
  
Giriş: Koroner arter bypas operasyonu olan hastalarda yerleştirilen greftlerin erken dönemde tıkanması sonucu oluşan 
miyokard infarktüslerine(MI) perioperatuvar MI denilmektedir. Kardiopulmoner bypass zamanı, greft sayısı, sol ana koroner arter 
lezyonu ve sol ventrikül diastol sonu dolum basıncı gibi faktörler perioperatuvar MI gelişiminde etken olarak bilidirilmiştir. Bu 
operasyonlarda greft olarak en sık sol internal mammarial arter ve safen venleri kullanılmaktadır. Arteryel greftlerin safen ven 
greftlerine göre uzun dönem açıklık oranlarının daha yüksek olduğu bildirilmektedir. Koroner bypas işleminde kullanılan 
greftlerin 5. yıldan sonra giderek artan oranda tıkanması bilinen komplikasyonlardandır. %5-10 oranında ise erken dönemde 
tıkanan greftler sonucu perioperatuvar MI gelişebilmektedir. Bu vakayı sunmaktaki amacımız koroner bypas operasyonu sonrası 
erken dönemde de MI gelişebileceğine dikkat çekmektir. 
Olgu: Hipertansiyon nedeniyle takipli olan yaklaşık 1 ay önce koroner arter bypas ile 3 damar grefti yerleştirilen (sağ safen ven 
ile), sağ karotis artere endarterektomi işlemi uygulanan 72 yaşındaki kadın hasta iki gün önce tansiyon yüsekliği şikayeti ile acil 
servisimize başvurmuştur. Yapılan semptomatik tedavinin ardından şikayetleri gerileyen hasta taburcu edilmiş. Şikayetleri tekrar 
eden ve göğüs ağrısı da başlayan hasta acil servisimize yeniden başvurdu. Hastanın anamnezinde; bulantı, kusmayla beraber 
yaklaşık yarım saattir devam eden sırta ve sol kola yayılan baskı tarzında göğüs ağrısı ve terleme mevcuttu. Vital bulgularında; 
TA:180/110mmHg, ateş:36.4°C, nabız:90atım/dk, O2 saturasyonu: %91'di. Fizik muayenede; anksiyetik görünüm dışında özellik 
yoktu. İlk elektrokardiyogafisi(EKG) normal sinüs ritmi olan hastanın takiplerinde çekilen EKG’lerinde D1, AVL ve V6 
derivasyonlarında ST segmentlerinde yükselme mevcuttu. Laboratuvar değerleri;troponin:19.781pg/ml yüksek saptandı.Hastayı 
kardiyolojiye konsülte ettirildi. Hastaya kardiyoloji tarafından koroner anjioplasti yapıldı. Yapılan anjio işleminde safen D1’de 
anastamoz yerinde tıkanıklık saptandı. Hasta kardiyoloji servisine yatırılarak takip ve tedavi altına alındı. 
Sonuç: Göğüs ağrısı ile acil servislere başvuran hastalarda yakın zamanda anjio veya koroner bypas uygulanmış olması bazı 
acil hekimlerinin daha tedbirsiz davranmasına neden olabilmektedir. Acil hekimlerince perioperatuvar miyokard infarktüsünün 
bilinmesi bu tür hastaların daha az atlanmasını sağlayabilecektir. 
  
Anahtar Kelimeler: Acil servis, göğüs ağrısı, perioperatuvar miyokard enfarktüsü 
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P 336 BERBERLERİN BOYUN MASAJI İNSANI HASTA EDER Mİ? 
  
Funda Karbek Akarca, Elif Dilek Çakal, Murat Ersel, Yusuf Ali Altuncı 
 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, İzmir 
  
Giriş: İskemik inmelerin yaklaşık 1/5’i posterior dolaşım alanındadır ve posterior dolaşım inmelerinin yaklaşık 1/4’ü arteryal 
disseksiyondan kaynaklanır. Genç hastalarda inmenin sıklıkla atlanan sebeplerinden biri olan vertebral arter diseksiyonu (VAD) 
olgumuzu sizlerle paylaşmak istiyoruz. 
Olgu: Otuz yedi yaşında erkek hasta, yaklaşık 5 dakikalık baygınlık sonrasında baslayan konuşamama, tükürüğünü yutamama 
ve dengesizlikle başvurdu. Öykü derinleştirildiğinde, yaklaşık 1 haftalık sağ baş ve boyun ağrısı, yakın zamanda berberde 
yapılan masaj tanımlıyor. Bilinç açık koopere oryante, ense sertliği yok. Pupiller eşit, ışık refleksi pozitif. Primer pozisyonda hızlı 
fazı sola vuran horizontorotatuar nistagmus mevcut. Ilımlı dizartrik ve sağ nazolabial oluğu silik hastanın sağ palatal arkusu 
havalanmıyor. Gag refleksi yok fakat dil hareketleri olağan. Motor asimetri, dismetri, disdiadodiskinezi yok. Sağ yüz yarısında ve 
sağ kolda hioestezi var. Sol babinski patolojik. Normal sinüs ritminde, laboratuvar değerlerinde anlamlı patoloji olmayan 
hastanın kontrastsız beyin bilgisayarlı tomografi (BT) taramasında akut radyolojik patoloji saptanmadı. Beyin ve boyun BT 
anjiogramında sağ vertebral arter V4 segmentinde totale yakın stenoz saptandı. Hastaya uygun antiagregan ve antiplatelet 
tedavi başlandı. 
Tartışma ve Sonuç: VAD, yıllık tahmini 10.8/100,000 ( Toplumun %0.01'i) görülür, kadınlar erkeklere göre 3 kat risk altındadır. 
En sık sersemlik, vertigo, denge kaybı, nistagmus, bilateral bacaklarda güçsüzlük, hemiparezi, hissizlikle başlar. Baş ve boyun 
ağrısı, anahtar olabilir. VAD; diyabet, hipertansiyon, hiperlipidemi gibi klasik risk faktörleriyle birliktelik gösterebildiği gibi Ehlers-
Danlos, Marfan Sendromu, osteogenesis imperfekta, hiperhomosisteinemi ve MTHFR gen mutasyonlarıyla da ilişkilidir. 
VAD’nun boynun majör veya minör travması; hiperekstansiyon ve hiperrotasyonuyla ilişkisi bilinmektedir. Sporla ilişkili 
yaralanmalar dışında, tavan boyamacılığı ve terapötik uygulamalarla da ilişkisi saptanmıştır. VAD’nun masaj veya spinal 
manipulatif terapiyle birlikteliği tartışılagelmiştir. VAD, bu uygulamalar sonrasında görülebilmekle beraber, posterior dolaşım 
alanı inmeleriyle komplike olmamış VAD’nun en sık semptomu boyun ve baş yarısında ağrı olduğundan, hastanın masaj 
uygulamalarına ağrı nedeniyle başvurmuş olması muhtemeldir. Olgumuzda berberde masaj ve boyunda ağrı öyküsü bulunması 
ve genç yaşta inme bulguları olması yol göstericidir. 
  
Anahtar Kelimeler: Vertebral arter diseksiyonu, masaj, serebrovasküler olay 
 
 
P 337 BAŞ DÖNMESİ, NİSTAGMUS, ATAKSİ HER ZAMAN SANTRAL KÖKENLİ DEĞİLDİR 
  
Funda Karbek Akarca1, Ayşe Güler2, Elif Dilek Çakal1, Yusuf Ali Altuncı1, Murat Ersel1 
 

1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, İzmir 
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İzmir 
  
Giriş: Baş dönmesi acil servis başvurularının %5’idir. Hastalarca 4 durum için kullanılabilir: Baygınlık, dengesizlik, vertigo ve 
çeşitli sendromlar. Çoğunluğu benign vestibüler durumlardan kaynaklanır fakat serebrovasküler olaylar %6 görülebilir. 
Çalışmalarda %30’a kadar inme, geçici iskemik atak, kardiyak aritmiler, akut enfeksiyonlar ve anemi görülmüştür. Vertigo 
benzeri semptomların nadir bir sebebini sizlerle paylaşmak, anamnezin ve ilaç öyküsünün önemini vurgulamak istiyoruz. 
Olgular: Lomber disk hernisi nedeniyle gabapentin önerilen 65 yaşında kadın hasta 800 mg'lık 1.5-2 tb. alımı sonrasında 
bulantı-kusma ve baş dönmesiyle başvurdu. Yön değiştiren nistagmus ve ataksi saptandı. Oksipital ağrı nedeniyle pregabalin 
başlanan 89 yaşında erkek hasta baş dönmesiyle değerlendirildi. Yön değiştiren nistagmus ve ataksi saptandı. Dismetri, 
disdiadodiskinezi yok. Yaygın vücut ağrıları nedeniyle pregabalin başlanan Evre 4 kolon kanseri 67 yaşında erkek hasta 3 
gündür olan baş dönmesi, halsizlik ve çift görmeyle başvurdu. Horizontal bakışta yön değiştiren nistagmus, sola daha belirgin 
ataksi, sağ üst ekstremitede erken düşme saptandı. Dismetri, disdiadodiskinezi yok. BT ve kontrastlı MRG'yle santral patoloji 
dışlandı. Tüm hastalarda semptomlar ilacın kesilmesiyle günler içinde kayboldu. 
Tartışma ve Sonuç: Gabapentin ve Pregabalin, ortak bir antiepileptik ve antinosiseptif spektrumda kullanılır. Pregabalin, 
diyabet ve postherpetik nöraljiyle ilişkili nöropatik ağrıda, parsiyel başlangıçlı nöbetlerde tamamlayıcı tedavi olarak kullanılır. 
Ayrıca jeneralize kaygı bozukluğu ve sosyal kaygı bozukluğunda etkilidir. Tartışmalı mekanizmaların yanında Gabapentin ve 
Pregabalinin kabul gören mekanizması, presinaptik nöronların voltaj kapılı kalsiyum kanallarına alfa-2-delta subünitesinden 
bağlanarak hipereksite nöronlarda eksitatuar nörotransmitterlerde azalışa ve normal fizyolojik duruma neden olmalarıdır. 
Anahtar özellik, aktivitenin durum bağımlılığıdır, sadece hipereksite nöronları module eder. Pregabalin, GABA’nın yapısal 
analoğudur fakat GABA-A ve GABA-B reseptörlerini etkilemez; GABA’ya veya GABA agonistine metabolize olmaz. Pregabalin, 
SSRI veya glutamat reseptör antagonisti olarak işlev görmez. Gabapentin, özellikle edinilmiş pendular nistagmus tedavisinde 
kullanılabilmesine rağmen, gabapentin ve pregabalin; baş dönmesi, nistagmus, denge kaybı oluşturabilmektedir. İlacın 
kesilmesiyle gerilemekle birlikte, şikayetleri uygun hastalarda vertigo benzeri semptomların ilaçlarla ilişkisi, anamnez ve ilaç 
öyküsünün önemi akılda tutulmalıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: Pregabalin, gabapentin, baş dönmesi, nistagmus 
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P 338 ACİL SERVİSE KAŞINTILI DÖKÜNTÜ İLE BAŞVURAN GEBE: GEBELİĞİN ÜRTİKERYAL PRÜRİTİK PAPÜL VE 
PLAKLARI 

  
Elif Dilek Çakal, Atiye Öztürk, Enver Özçete, Funda Karbek Akarca 
 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, İzmir 
  
Giriş: Gebe hastalar ve gebelikle ilişkili hastalıklar, hem bebeğin hem de annenin sağlığı söz konusu olduğundan hekimleri 
daha çor zorlayan durumlardır. Görüntüsü ve lezyonlarının yaygınlığı nedeniyle korkutucu olan fakat iyi bilindiğinde tipik öyküsü 
ve lezyonları sayesinde kolayca tanı alan iyi prognozlu bir hastalık olan Gebeliğin Ürtikeryal Prüritik Papül ve Plakları (GÜPPP) 
olgumuzu sizlerle paylaşmak istiyoruz. 
Olgu: Otuz sekiz haftalık gebe 32 yaşında kadın hasta bir hafta önce karnında başlayan, kol ve bacaklarına yayılan aşırı 
kaşıntılı döküntülerle başvurdu.10 gün önce grip benzeri semptomlar için Nurofen almış. Vital bulguları stabil, uvula ödemi ve 
bronkospazm yok. Strialar etrafında ve ekstremitelerde papül ve plaklar mevcut. Laboratuvar testlerinde anlamlı patoloji yok. 
Batın ultrasonunda artmış hepatik ekojenite mevcut. Dermatoloji ve Kadın Hastalıkları görüşü alınarak GÜPPP tanısı kondu, 
topikal steroid ve gereğinde antihistaminik tedavi başlandı. İlaç erüpsiyonunu dışlamak için ayaktan deri biyopsisi planlandı. 
Tartışma ve sonuç: GÜPPP veya gebeliğin polimorfik erüpsiyonu; sıklıkla üçüncü trimesterde görülen, anne ve bebek için 
mükemmel prognozu olan benign bir dermatozudur. 1/160-1/300 gebelikte görülür, bunların yaklaşık 1/3'ü ilk gebeliktir. Erkek 
infantlı gebeliklerde olmaya eğilimlidir ve çoğul gebeliklerde 8-12 kat daha sıktır, üçüz gebeliklerde ikiz gebeliklere göre daha 
fazla risk vardır. GÜPPP, tipik olarak strialar etrafında prüritik papüller olarak başlar, kalçaya ve proksimal uyluğa yayılır, gövde 
ve ekstremitelere yayılırken periumblikal bölgeyi, yüzü, avuç içini ve ayak tabanlarını tutmaz. Doğumdan bağımsız olarak 4-6 
haftada geriler. GÜPPP'nın %15'i hemen doğumdan sonra başlar. Hastaların %7'sinde sonraki doğumlarda tekrarlar. Diagnostik 
kan veya idrar testi yoktur, immunfloresan ve histolojik tekniklerle diğer sık tanılar olan gebeliğin atopik erüpsiyonu, ilaç 
erüpsiyonu ve pemfigoid gestasyonesten ayırt edilebilir. Topikal veya nadiren sistemik kortikosteroidler ve oral antihistaminikler, 
yarar ve zararları iyi düşünülerek önerilebilir; ılık banyolar, nemlendiriciler ve hafif pamuklu kıyafetler de faydalıdır. Olgumuzda 
ilaç öyküsü olması ilaç erüpsiyonunu ayırıcı tanıda düşündürürken, tipik hikaye ve lezyonlar tanıda rol oynamıştır. 
  
Anahtar Kelimeler: Gebeliğin ürtikeryal prüritik papül ve plakları, topikal steroid, gebelik dermatozları 
 
 
P 339 ORAK HÜCRELİ BETA TALASEMİLİ GENÇ HASTADA SEREBELLAR İNFARKT 
  
Tuğba Göde, Doğaç Niyazi Özüçelik, Kemal Saltuk Cabıoğlu, Cem Şimşek, Emel Akcan 
 
Bakırköy Dr.Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İstanbul 
  
Giriş: Baş dönmesi hareket olmaksızın olan rotasyon şeklinde hareket algısıdır. Serebellar infarkt tipik olarak ani gelişen baş 
dönmesi ve ataksiye neden olur. Bir heterozigot orak hücre varyantı olan orak hücreli beta talasemi hastalığı bir ebeveynden 
orak hücre geni ile diğer ebeveynden beta talasemi geninin kalıtılması sonucu oluşur. Sıklığı 1/1600 doğumdur. Hastalığın 
şiddeti kalıtılan beta talasemi geninin tipine bağlıdır. %80-90 minimal organ hasarı hafif hemolitik anemi seyrek krizler vardır. 
Serebral damarların infarktı vasookluziv komplikasyonların en ciddisi olan stroka neden olur. 
Amaç: İyi alınmış anamnezin tanı konulmasında ve tedavi belirlemedeki önemini vurgulamak. 
Olgu: 28 yaşında kadın hasta 04.12.2013 tarihinde kliniğimize baş dönmesi şikayeti ile başvurdu. Baş dönmesi bir gündür vardı 
son iki saattir denge bozukluğu eşlik etmeye başlamıştı. Tıbbı özgeçmişinde 6aylıkken tanı aldığı orak hücreli beta talesemisi 
vardı.. 9 aylık ve 4 yaşında iken eritrosit transfüzyonu almış idi. 2000 de splenektomi ve kolesistektomi olmuş idi. 2006 da 
vasookluziv kriz geçirmiş ve iki kez exchange transfüzyon yapılmış idi. Hastanın geliş tansiyonu:108/56mmHg nabız:83atım/dk 
solunum sayısı:18/dk ateş:36.8 C sPO2:%98 idi. Muayenesinde Muayenesinde glaskow koma skalası:15, oryante koopere olan 
hastanın kas gücü tam,duyu defisiti yok, kranial sinir muayeneleri ve derin tendon refleksleri doğal idi.Dismetri ve 
disdiadokinezisi olan hastanın romberg testi pozitif ataksisi mevcut idi. Diğer sistem muayenelerinde patolojik bulgusu yoktu. 
Laboratuarında hemoglobin:8.8g/dl hemotokrit:30.8 platelet:474000/mm3 MCH:21.6pg RDW:22.3 MCV:76 INR:1.08 
LDH:330U/L indirekt bilirubin:0.82mg/dl diğer parametreleri normal sınırlarda idi. Görüntülemede bilgisayarlı beyin 
tomografisinde patolojik bulgusu yok idi. Diffüzyon MR ında:Serebellar vermiste difüzyon kısıtlılığı saptandı hasta akut serebellar 
infarkt olarak değerlendirildi. Hastaya 20. saatinde exchange transfüzyon uygulandı. 30 günlük 12 saat arayla 60mg 
enoksaparin(6000 anti-XaIU) subcutan enjeksiyon tedavisi verildi. 30. günde muayene bulguları gerileyip tam iyileşme sağlandı. 
Sonuç: Anamnezin derinleştirilmesi, tanı konulması ve tedavi seçeneğinin belirlenmesinde önemli rol oynamaktadır. 
  
Anahtar Kelimeler: exchange transfüzyon, orak hücreli beta talasemi, serebellar infarkt 



11. TÜRKİYE ACİL TIP KONGRESİ 
 
26 – 29 Ekim 2015, Acapulco Otel, KKTC 

 
	  

275	  

TATKON 2015 

P 340 DO NOT IGNORE NEARLY ERADICATED COMPLICATIONS OF OTITIS MEDIA: BRAIN ABSCESS 
  
Ali Çelik, İbrahim Aktaş, Bülent Taşkın, Musa Adanç, Çiğdem Özpolat, Arzu Denizbaşı 
 
Department of Emergency Medicine, Marmara University Pendik Research and Training Hospital, Istanbul, Turkey 
  
Background: Acute and chronic otitis media can cause intracranial complications (ICC) that include meningitis, brain abscess, 
epidural abscess, subdural empyema. These complications can be even fatal. Otogenic brain abscess is the second most 
common intracranial complication after meningitis. We report a male patient with cerebellar abscess due to acute otitis media 
infection with no risk factors except diabetes mellitus. 
Case: A 39-year-old man presented to the emergency room with a headache on the right side of the head, lasting for 7 days. 
His main complaint had started with right sided otalgia 10 days ago and he had also suffered fever, headache, nausea, vomiting 
and lightheadedness for the previous three days. He had been diagnosed with acute otitis media 6 days ago and prescribed 1gr 
ceftriaxone twice a day. His vital signs were normal. On physical examination, his right external auditory canal was swollen, 
hyperemic and a bulging tympanic membrane was identified. In addition, there was hyperemia and swelling in the post-auricular 
area. His neurological examination had showed marked ataxia without motor deficit or nuchal rigidity. Cranial CT (computer 
tomography) scan revealed a hyperdense area with regular borders at the right cerebellar region that was compatible with 
cerebellar abscess and the mastoid air cells were filled with soft tissue (mastoiditis). Laboratory tests revealed; white blood cell: 
14:900, C-reactive protein (CRP): 324 mg/lt. After proper antibiotics and surgical intervention, the patient was discharged from 
hospital 11 days later. 
Conclusion: In cases of otitis media, ICCs can be mortal in developing countries although, nowadays, the prevalence of them 
is very low in them. Otogenic brain abscess must be suspected if patients have fever, headache, neurological deficits or altered 
mental status with a history of ear symptoms. Radiological tests should be performed on suspicious cases 
  
Keywords: Otitis media, brain abscess, intracranial complications, cerebellar abscess 
 
 
P 341 MOR ELDİVEN SENDROMU 
  
Bülent Taşkın, Atanur İnce, Serkan Emre Eroğlu, Özge Onur, Arzu Denizbaşı Altınok, Çiğdem Özpolat 
 
Marmara Üniversitesi, Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul 
  
Giriş: Mor eldiven sendromu fenitoin uygulaması sonrasında görülen bir komplikasyondur. Ekstremite distalinde ağrı, ödem, 
mavi mor renk değişimi ve bül formasyonu ile karakterize edilen durumdur. Bu olgu sunumunda amaç, mor eldiven 
sendromunun seyrek görülmesine rağmen amputasyona kadar gidebilecek ciddi komplikasyonlara neden olabileceğine dikkat 
çekmektir. 
Olgu: 29 yaş bayan hasta gece başlayan ve 3 kez tekrar eden jeneralize tonik klonik tarzda nöbet geçirme öyküsü ile acil 
servise başvurdu. 2010 yılında epilepsi tanısı alan hastanın gelişinde GKS 14,E4V4M6, bilinç uykuya meyilli idi. Geliş vital 
parametreleri doğal olan hastanın fizik muayenesinde suprapubik hassasiyet dışında özellik yoktu.En son nöbetini 1 ay önce 
geçirdiğini belirten hastanın öyküsünde son dönemde artan idrarda yanma ve idrar renginde bulanıklık dışında özellik 
yoktu.Tekrarlayan nöbetleri nedeniyle IV epdantoin infüzyonu başlanan hastada, infüzyon esnasında cilte yaygın hiperemi ve 
ödem geliştiği saptandı.İnfüzyonu sonlandırılıp, katater yeri değiştirilen hastanın ekstravazasyonun geliştiği ekstremitesi 
elevasyona alındı. Takipleri esnasında özellikle el sırtında yaygın maküler tarzda mavi mor renkte lezyonlar ve bu lezyonlar 
üzerinde büller gelişen hasta 24 saat takip edildi; lezyonlarında ve ödeminde gerileme olması saptanmasıyla, sonrasında 
kontrole çağrılmak üzere taburcu edildi.  
Sonuç: Mekanizması net olarak anlaşılamamış olan mor eldiven sendromunun, kan ile temas eden fenitoninin kristalize olması 
ve damar dışına çıkması nedeniyle ortaya çıktığı düşünülmektedir. Bununla birlikte, literatürde oral yol ile alım sonrasında da 
ortaya çıkabileceği bildirilmektedir. Hekimler, sekel bırakma riski yüksek olan bu komplikasyona karşı dikkatli olmalıdır. Fenitoin 
uygulaması esnasında ve hemen sonrasında hastaları bu açıdan da takip etmelidir 
  
Anahtar Kelimeler: Fenitoin, mor eldiven sendromu, epilepsi 
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P 342 POSTPARTUM BAŞ AĞRISI 
  
Mehmet Barış Memiş, Burak Nakış, Yılmaz Uzun, Tuba Cimilli Öztürk, Özge Ecmel Onur 
 
Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul 
  
Amaç: Serebral venöz sinus trombozu (SVST) nadir görülen, baş ağrısından komaya birçok farklı klinik tabloya neden 
olabilecek bir hastalıktır. Etyolojisinde; gebelik, puerperium, oral kontraseptif kullanımı, travma, intrakraniyal enfeksiyon, 
inflamatuar hastalıklar ve çeşitli ilaçlar vardır. Vakaların üçte ikisi postpartum dönemde ortaya çıkmaktadır. Olgumuzda baş 
ağrısı şikayeti ile acil servise başvurup sol transvers sinüs trombozu saptanan bir hastayı sunmayı amaçladık. 
Olgu: 34 yaşında kadın hasta acil servisimize üç gündür süren baş ağrısı şikayeti ile başvurdu. Ağrısını bilateral, zonklayıcı, 
bulantıyla birlikte olan ve ağrı kesicilere yanıt vermeyecek kadar şiddetli olarak tanımladı. Anamnezinde dokuz gün önce normal 
vajinal yolla doğum yapmasının dışında herhangi bir hastalık, ilaç kullanım öyküsü ve travma öyküsü yoktu. Vital bulguları; 
tansiyon: 108/65 mm/Hg, nabız:87 vuru/dk, ateş: 36.8 °C idi. Fizik muayenesi olağandı. Bakılan hemogram, biyokimya ve 
koagülasyon paremetleri normaldi. Çekilen bilgisayarlı tomografide (BT) patolojik bir bulgu yoktu. Magnetik rezonans 
venografide (MRV) sol transvers sinüste akım görülmemesi üzere düşük molekül ağırlıklı heparin başlanıp nöroloji servisine 
yatırılan hasta herhangi bir komplikasyon gelişmeden bir hafta sonra taburcu edildi. 
Sonuç: SVST spesifik bir klinik bulgusu veya laboratuar parametresi olmadığından kolaylıkla atlanabilecek bir tanıdır. Gebeliğin 
kendisi hiperkoagülabiliteye neden olabilecek bir durum olup vakaların çoğunun gebelik ve postpartum dönemde görülmektedir. 
BT’de spesifik bulgular olsa da tek başına tanı koymada BT yeterli değildir. Tanısı MRV ile konur (3). Tedavisinde genellikle 
antikoagülasyon yapılmakla birlikte trombolitik tedavi ve cerrahi trombektomi yapılan vakalarda bulunmaktadır. Sonuç olarak acil 
servise baş ağrısı ile başvuran kadınlarda gebelik öyküsü sorgulanmalı ve MRV ile kolayca tanı konabilecek SVST tanısı ayırıcı 
tanılarımız içerisinde yer almalıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: Serebral venöz sinüs trombozu, baş ağrısı, nörolojik aciller, acil servis 
 
 
P 343 FOURNİER GANGRENİ 
  
Bahadır Karaca, Mükerrem Altuntaş, Taner Şahin, Avni Uygar Seyhan 
 
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği, Kayseri 
  
Fournier Gangreni (FG); dış genital, perineal veya perianal bölgeyi etkileyen, akut gelişen, hızla ilerleyen ve mortal seyredebilen 
bir nekrotizan fasiitdir. FG primer etkenden bağımsız olarak, bazı sistemik yandaş hastalıklarla sıklıkla birlikte görülür. Bunların 
başında olguların %20-70 ‘inde bulunan diabetes mellitus gelir. 
Olgu: 60 yaşında erkek hasta 2 gün önce başlayan ishal sonrası idrar yapamama, bulantı, kusma ve sol alt extremitesinde yara 
şikayeti ile acil servisimize başvurdu. Hasta bu şikayetleri ile gittiği aile hekiminden medikal tedavi almış fakat şikayeti geçmediği 
ve genel durumu kötüleştiği için merkezimize gönderilmiş. Hastanın hikayesinde 15 yıldır diabet hastası olduğu öğrenildi. 
Hastanın yapılan fizik muayenesinde ateşi 36.9°C, TA:80/60 mmHg, nabız:124/dk., solunum:32/dk. iken sol inguinal ve üst 
bacak bölgesinde dekübit ülserleri tespit edildi. Glasgow koma skalası 15 olan hastanın laboratuvar bulguları glikoz: 286 mg/dl, 
lökosit: 5300/mm3, platelet:116,000/mm3, BUN:50 mg/dl, kreatinin:3,2 mg/dl olarak bulundu. Yapılan yüzeyel 
ultrasonografisinde; sol inguinal bölgede, sol suprapubik bölgede ve sol uyluk proksimal anteriorunda ciltaltı yağlı doku 
inflamasyonu saptandı. Hasta FG ön tanısıyla genel cerrahi tarafından yoğun bakıma yatırıldı. Cerrahi girişim sonrası takibinin 
2. gününde solunum sıkıntısı ve genel durumunun bozulması nedeni ile entübe edilen hastanın ateşi 40°C, lökosit:28,000/mm3 
ve nabız:130/dk. oldu. Takibinin 3. gününde multi organ yetmezliğine giren hasta ex oldu. 
Tartışma: FG’nin kliniği oldukça değişkendir. Silik erken dönemin lokal deri bulgularından, aşikar deri bulgularına hatta sistemik 
bulgusu olan sepsise kadar oldukça geniş bir spektrumda görülür. Bu yüzden inguinal, perianal ve perine bölgesinin genelde 
pek önemsenmeyen küçük veya belirsiz lezyonlarında FG’nin gelişebileceği şüphesini akıldan çıkarmamak gerekir. Sonuç 
olarak FG’nin çok önemli ve mortal seyredebilecek bir cerrahi acil olduğu bilinmelidir. İlgili branş uzmanlarının yanı sıra acil, 
yoğun bakım, endokrinoloji ve dermatoloji uzmanları da bu hastalık hakkında bilgi sahibi olmalıdırlar. Ayrıca toplum sağlığı 
hizmeti veren hekimler ile aile hekimleri de bu tür hastalıkların erken tanısında önemli role sahiptirler. 
  
Anahtar Kelimeler: İshal, fournier gangreni, multi organ yetmezliği 
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P 344 ONE FATAL PATHOLOGY DETECTION MAY CAUSE TO MISS OUT SECOND ONE 
  
Mehmet Fatih Korçak, Atanur İnce, Sefer Özkaya, Çiğdem Özpolat, Serkan Emre Eroğlu, Arzu Denizbaşı Altınok,  
Özge Onur 
 
Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul 
  
Introduction: Firearms can be obtained very easily in our country as well as in the world; therefore, the injury and mortality 
rates are steadily increasing. Injuries are related to the energy and speed of the bullet. Bullets spin in through their route, and 
therefore, cause much more severe injuries than expected. We present a case of gunshot injury to thorax in whom a tension 
pneumothorax detected and treated first, but then spinal injury was also found in second look. 
Case: A 32-year-old male patient presented to emergency room due to a gunshot with 9 mm pistol from the right lateral 
hemithorax. His blood pressure was 70/40 mmHg, heart rate was 130/min, and other vital signs were normal, first. In his 
physical examination the bullet enterance was detected on the 6th intercostal space at right posterior axillary line. There was no 
exit for the bullet. His respiratory sounds were decreased bilaterally. In his e-FAST right pneumothorax was detected, tube- 
thoracostomy was applied. Afterwards, his vital signs became normal. But he began to complain from weakness in his right leg. 
In the neurological examination, motor loss (3/5 muscle strenght) detected in right lower exremity. In CT of thorax and spinal 
cord, thoracal vertebra (T4-T5) fractures were detected. He sent to thoracic surgery ward, neurosurgery followed the patient.  
Discussion: The number of patients with gunshot wounds admitted emergency departments is steadily on the rise. FAST and 
CT are steadily becoming more important in the diagnosis of thoracic injuries. While bullet enterance is easily identifiable during 
physical examination, the same examination cannot detect the path of the bullet and the damage caused within the tissues. 
Initial physical findings may not correlate to actual injuries, and the physician may be faced with a more severe case than 
anticipated. Always secondary injuries must be searched. 
  
Keywords: Gunshot, tension pneumothorax, spinal injury 
 
 
P 345 KAFA TRAVMASI SONRASI SEREBRAL SİNÜS VEN TROMBOZU 
  
Muharrem Doğan, Demet Devrimsel Doğan, Taygun Baykal, Erdem Kurt, Damla Selma Özalp, Tuba Cimilli Öztürk, 
Özge Ecmel Onur 
 
Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Istanbul 
  
Giriş: Serebral sinüs ven trombozu nadir görülmekle birlikte yaşamı tehdit eden bir durumdur. Tüm stroke olgularının %1ini 
oluşturur.Hastalar baş ağrısı, baş dönmesi, nöbet, tek taraflı güçsüzlük, görme bozuklukları gibi çok değişken nörolojik 
yakınmalar ile başvurabilir. Hastaların yaklaşık %80inde oral kontraseptif kullanımı, gebelik, postpartum durum, 
hiperkoagülasyon, dehidratasyon, hormon replasman tedavisi, malignite, kafa travması gibi kolaylaştırıcı faktörler 
bulunmaktadır. Kadınlarda erkeklere oranla daha sık görülmektedir. Bu olguda kafa travmasından 2 gün sonra baş ağrısı ve baş 
dönmesi ile acil servisimize başvurup serebral sinüs ven trombozu tanısı alan vakamızdan bahsedeceğiz. 
Olgu: 42 Yaşında erkek hasta 2 gün önce futbol maçı sırasında olan kafa travması sonrası başlayan baş ağrısı ve baş Dönmesi 
yakınması ile acil servisimize başvurdu. Baş ağrısı sürekli devam edip analjezik kullanımı ile geçmemiş. Daha önce benzer baş 
ağrıları olmazmış. Başvurusunda ateş:36.2 C nabız: 88atım/dk so2: %99 TA: 134/74 mmHg. Nörolojik muayenesinde lateralizan 
bulgu yok, fasiyal asimetri yok, ense sertliği yok, ışık refleksi bilateral mevcuttu. Diğer sistem muayeneleri doğaldı. Hastada 
çekilen kontrastsız kranial BT de sağ transvers sinüs ve superior sagittal sinüste densite artışı görüldü, bunun üzerine çekilen 
MR venografide süperior sagittal sinüs ve sağ transvers sinüste tromboz görüldü. Hasta serebral sinüs ven trombozu tanısı ile 
Nöroloji kliniğine yatırılarak antikoagülan tedavisi başlandı. IV heparin tedavisinden sonra idame warfarin tedavisine geçildi. 
Yaklaşık 1 ay sonra çekilen kontrol MR venografide tromboz lehine bulgu saptanmadı. 
Sonuç: Serebral sinüs ven trombozu değişken klinik başvuru şekilleri ve yaşamı tehdit eden venöz enfarktüs oluşturması 
nedeniyle acil tıp hekimlerinin ayırıcı tanılarında bulunması gereken bir nörolojik acildir. Arteriyal stroke olgularına oranla çok 
daha nadir görülmekle birlikte erken antikoagülan tedavi ile hastalarda dramatik iyileşmeler görülür. Çoğu hastada IV 
antikoagülan tedavi yeterli olsa da bazı olgularda trombolitik tedavi yada tromboembolektomi gerekebilmektedir. 
  
Anahtar Kelimeler: Kafa travması, serebral sinüs ven trombozu, MR venografi 
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P 346 BT ANJİYOGRAFİ VS KONVANSİYONEL ANJİYOGRAFİ 
  
Demet Devrimsel Doğan, Ali Şahiner, Şebnem Zeynep Eke, Elçin Işık, Muharrem Doğan, Aysel Hünük,  
Ebru Ünal Akoğlu, Tuba Cimilli Öztürk, Özge Ecel Onur 
 
Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İstanbul 
  
Giriş: Travmatik penetran yaralanmaların % 50 den fazlasını ekstremiteler içermektedir. Bıçakla yaralanmaların yaklaşık % 15 i 
penetran vasküler ekstremite yaralanması sayılmaktadır. Acil servis hekimleri olası vasküler yaralanmayı değerlendirmede fizik 
muayene bulgularının yanında Doppler USG, BT anjiyografi ve konvansiyonel anjiyografi den yararlanmaktadır. Vasküler yatağı 
değerlendirmede BT anjiyografi noninvaziv yöntemler arasında altın standart olarak kabul edilmekle beraber vakamızda acil 
servise uyluk distalinden bıçaklanma sonrası başvuran hastanın BT anjiyografisinin yanlış yönlendiriciliğini sunacağız. 
Olgu: 28 Yaşında erkek hasta acil servise izole uyluk distalinden bıçaklanma sonrası getirildi. Hastanın gelişinde ateş: 37 nab: 
92 spo2: 98 ta:123/88 di. Hastanın sol uyluk distal lateralinde 2 cm uzunluğunda kesisi mevcuttu. Kesi bölgesinde cilt altı 
hematomla uyumlu doku ödemi mevcuttu. Periferik nabızlar bilateral eşit alınmakta birlikte kapiller dolum, ekstremite rengi ve 
ısısında herhangi bir patoloji saptanmadı. Doppler USG incelemesinde normal trifazik akım pateni görülen hastada lokalizasyon 
itibariyle yüksek vasküler yaralanma,ekstravazasyon şüphesi olması üzerine ekstremite BT anjiografi ile görüntüleme yapıldı ve 
sol alt ekstremitede infrapopliteal seviyede kas planlarında silinme ve ödematöz görünümle birlikte sol yüzeyel femoral arter 
distalde, sol popliteal,sol tibialis posterior, sol tibialis anterior ve sol fibularis arterlerde kontrastlanma izlenmedi. Bt anjiyografisi 
fizik muayenesiyle çelişen hastada tanıyı kesinleştirmek amacıyla konvansiyonel anjiyografi uygulandı. Kalibrasyon 
kaybı,oklüzyon, ekstravazasyon izlenmeyen, akımda gecikme görülen hastanın mevcut bulgularının muhtemel periferik 
vazokonstriksiyon ve ödeme sekonder olabileceği düşünüldü.  
Sonuç: %93-100 sensitivitesi, %87-100 spesifitesi ile periferik vasküler yaralanmayı göstermesi; incelenen bölgeye ait daha 
fazla detay vermesi, noninvaziv,kolay ulaşılabilir, maliyetinin düşük olmasıyla pek çok travma merkezinde BT anjiyografi 
konvansiyonel anjiyografinin yerini almıştır. Vakamızda da belirttiğimiz üzere hastanın kliniği ve fizik muayene bulgularıyla 
değerlendirilmesi, altın standart bt anjiografi olmasına rağmen gereksiz cerrahi girişimi önlemek adına ileri inceleme yapılması 
gerekebileceği unutulmamalıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: BT anjiyografi, konvansiyonel anjiyografi, bıçaklanma 
 
 
P 347 THE CAUSE OF ABDOMINAL ABCESS: PENILE PROSTHESİS 
  
Mehmet Ünaldı, Ümit Ölmez, Ersen Gündüz, Emel Erkuş Sirkeci, Kurtuluş Açıksarı 
 
Istanbul Medeniyet University, Goztepe Training and Research Hospital, Emergency Department, Istanbul 
  
Aim: We aim to present that the patient with abdominal abscess whose penil prosthesis who admitted to ER with abdominal 
pain. 
Case: 52-year-old male patient presented with pain in the left lower quadrant emergency room. Nonhomogenous consistent 
with panniculitis on mesenteric root was viewed on CT scan. Conclusion: He was interned to urology clinic because of 
abdominal abcess causing penil prosthesis.The most important complication of penil prosthesis is enfection. Despite all of 
measures it may be diagnosed %1-10. 
  
Keywords: Abcess, penile, prothesis 
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P 348 SIDE EFFECTS OF PREGABALIN; CASE REPORT 
  
Tanzer Korkmaz, Suveyda Aksakallı Yeşilaras, Deniz Oray 
 
İzmir Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, İzmir 
  
İntroduction: Pregabalin, a gamma- aminobutyric acid analogue in the central nervous system, is a drug used in treatment of 
neuropathic pain and partial seizure as well as anxiety disorder. Pregabalin is discharged from systemic circulation primarily 
renally without changing and its clearance is directly proportional to the clearance of creatine. We reported this case in order to 
emphasize that pregabalin should be considered in definitive diagnosis of patients applied to emergency service with complaints 
of altered mental status due to its increased use and usage area recently. According to the Naranjo algorithm, score of our case 
is 6 (probable adverse drug reaction) 
Case: Sixty-four years old male patient with altered mental status was brought into the emergency department. His vital signs 
were stable and his circulation, respiratory system and abdomen examination indicated no significance. Glasgow Coma Score 
(GKS): E4M5V4, somnolence, no laterelizan deficit was found. Her medical history included new diagnosis of hypertension. His 
cranial BT and MRI results were normal. Pathological laboratory findings were as follows: serum urea, 57mg/dL; serum 
creatinin, 2.31mg/dL, Potassium: 5.3 mmol/L. It was found out that he has started to take antihypertensive drugs three days ago 
and used NSAID and Pregabaline (150 mg/day for 15 days and then 75 mg bid) for lumbar disc herniation. At the time of 
admission, the concentration of plasma pregabalin was 7.42 µg/ml (therapeutic range: 3-12). The patient who was taken into 
anesthesia intensive care when GKS was E3M4V3 was discharged without any sequela after supportive care, drug withdrawal 
and hemodialysis (after 48 hours). 
Discussion: In our case, since no pathological finding was found out, the current situation was considered to have been caused 
by side effects of Pregabalin, even at therapeutic dose, as a result of antihypertensive or NSAID-induced renal failure. 
  
Keywords: Pregabalin, altered mental status, emergency medicine 
 
 
P 349 BİR ANTİKOLİNERJİK TOKSİDROM NEDENİ "DATURA STROMONİUM" 
  
Gizem Gizli, Pınar Uygun Yılmaz, Yıldız Ulkat Ongun, Özlem Köksal, Fatma Özdemir 
 
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp AD, Bursa 
  
Giriş: Deliryum, pek çok sistemik hastalık ve metabolizma bozukluklarının yanı sıra, ilaç ya da maddelerin toksik etkisi sonucu 
da oluşabilir. Hastada sanrılar, varsanılar ve ajitasyon gibi birçok psikiyatrik belirti ve bulgu tespit edilebileceğinden, sıklıkla diğer 
psikiyatrik bozukluklarla karışabilir. Datura stramonium belladona alkaloid ailesinin bir üyesi olan hallüsinojenik bir bitkidir, 
yüksek doz alınımda görsel ve işitsel hallüsinasyonlar, ajitasyon ve deliryuma neden olabilir. 
Olgu: 34 yaşında erkek hasta, akşam yemeği sonrasında hallüsinasyon görme şikayeti olması üzerine deliryum tablosunda 
yakınları tarafından acil servise getirildi. Madde kullanımı öyküsü olmayan hastanın genel durumu orta, kooperasyonu kısıtlı ve 
öforikti. Nörolojik bakıda pupilleri midriyatik, ışık refleksi +/+, belirgin motor defisit yoktu. Diğer sistem muayenelerinde patoloji 
saptanmayan hastanın cildi kırmızı ve kuruydu. EKG'si normal sinüs ritmindeydi ve laboratuar tetkiklerinde; WBC:16.000 üre:24 
kreatin:0.8 AKG da pH:7.38 HCO3:24 BE:0.3 idi. Hastadaki mevcut antikolinerjik etkilerin toksidroma bağlı olabileceği 
düşünüldü. Akşam yemeğinde yedikleri semizotuna datura stromonium bitkisi karışmış olabileceğinden şüphelenildi. Acil servis 
takibinde uygulanan destek tedaviyle semptomları gerileyen hasta önerilerle taburcu edildi.  
Sonuç ve Tartışma: Datura stramonium, halk arasında “büyüotu, boruçiçeği, can çiçeği, kokarot, kahkaha çiçeği, patlıcan 
çiçeği, sehharotu, sihirbazotu, şeytan elması” isimleriyle de bilinir. Semptomlar ağızdan alımından 30 dakika sonra başlar ve 
antikolinerjik sendroma yol açar. Kullanımı sonrası bulanık görme, çarpıntı, idrar yapamama, ağız kuruluğu gibi belirtilerin yanı 
sıra, ileus, yüzde kızarıklık, disritmi, işitsel ve görsel halüsinasyonlar, konvülsiyonlar da tespit edilebilir. Zehirlenme düşünülen 
olgularda tıbbi tedavi; hava yolu açıklığının, solunumun ve dolaşımın sağlanması, destek tedavisi ve gerekirse özgül antidot 
olan fizostigmin uygulanmasıdır. Hemodinamik bozulmaya neden olan taşidisritmi, hastanın kendisi veya başkaları için tehlike 
oluşturan ciddi ajitasyon, koma, konvülziyon, ciddi diskinezi, ve solunum depresyonu varsa fizostigmin kullanımı önerilmektedir. 
Benzodiyazepinler sedasyon için kullanılabilir. Psikotik belirtilerle acil servise başvuran deliryum olgularında etyoloji ayrıntılı bir 
şekilde araştırılmalı, reçetesiz satılan geleneksel ilaçların, alternatif tıpta tedavilerde kullanılan bitkilerin de psikotik belirtilere yol 
açabileceği hatırlanmalıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: Deliryum, antikolinerkik toksisite, datura stromonium 
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P 350 DIFFUSE SPLANCHNIC VEIN THROMBOSIS AS A COMPLICATION OF POLYCYTHEMIA VERA 
  
Bülent Taşkın, Ali Çelik, İbrahim Aktaş, Haldun Akoğlu, Musa Adanç, Çiğdem Özpolat, Arzu Denizbaşı 
 
Marmara University, School of Medicine, Department of Emergency Medicine, Istanbul, Turkey 
  
Introduction: Splanchnic vein thrombosis (SVT) is a rare condition, but a very common complication of myeloproliferative 
disorders (MPD). Portal vein thrombosis (PVT) is the second most common SVT type that can lead to various complications 
such as portal hypertension, esophageal and gastric varices, ascites and hepatic failure. We report a case of a young female 
patient who was diagnosed with a large thrombus load in the portal, splenic and mesenteric veins possibly caused by 
polycythemia vera (PV). 
Case: a 27-year-old female was admitted to the ER due to having abdominal pain, distension and nausea for two days. An 
accurate medical history revealed polycythemia vera which was diagnosed five months ago. She was on a long-term aspirin 
regimen but no phlebotomy history. At initial presentation, her body temperature was 37.4℃, pulse 89/minute, respiratory rate 
18/minute, blood pressure 86/62 mm/Hg and the physical examination revealed diffuse abdominal distention and pain without 
rebound tenderness. Laboratory tests showed WBC 21900 (Neu 91.9%), glucose 135 mg/dl, HGB 17.1 g/dl, PLT count 784000, 
BUN 31 mg/dl, LDH 789 U/L and CRP 121 mg/L. Contrast-enhanced abdominal CT was ordered. The result of the CT reported 
diffuse thrombi in the portal, superior mesenteric, and splenic veins which was complicated to diffuse mesenteric venous 
ischemia, ascites and portal hypertension. After the commencement of medical anticoagulation and proper antibiotic therapy, 
the patient was discharged on the eleventh day of the hospital stay. 
Discussion: Splanchnic vein thrombosis are not common at young age without a hyper-coagulative state. MPDs are presented 
as an underlying disease of SVTs in more than 30- 40 % of cases.(smallberg, 2012). There is no absolute clinical finding without 
radiological interventions to diagnose vein thrombosis at unusual sites. Therefore, it is important to recognize the hints like 
hyper-coagulation clues as in our PV patient. 
  
Keywords: Abdominal pain, hipercoagulation, polycythemia, vein thrombosis 
 
 
P 351 INJURY DUE TO STINGRAY 
  
Mehmet Ünaldı, Ümit Ölmez, Ersen Gündüz, İsmail Yeşiltaş, Kurtuluş Açıksarı 
 
Istanbul Medeniyet University, Goztepe Training and Research Hospital, Emergency Department, Istanbul 
  
Needle-rays represents one of the largest and most widely distributed group of stingrays. It is one of the poisonous fish species 
in our country. 50-year-old male patient suffered stingrays was admitted to ER. He had 3 and 2 centimeter on dorsal and inner 
skin incision of left wrist respectively on physical examination. The incision was primary suturated and applied analgesic for 
severe pain. Injuries due to stingrays often cause severe pain. Complication such as the sinking vessel of the needle may lead 
to death. 
  
Keywords: Injury, needle, stingray 
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P 352 ATİPİK KALÇA PROTEZİ LOKALİZASYONU: OLGU SUNUMU 
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Giriş: Kalça kırıkları 65 yaş üstünde ve kadınlarda (2 ile 8 kat) daha sık görülür. Hastanın fizyolojik yaşı, aktivitesi, sistemik 
hastalıkların varlığı, kemik kalitesi, kırığın deplasman derecesi göz önüne alınarak internal tespit veya protez arasında seçim 
yapılır. Karın ağrısı ve nefes darlığı ile gelen 71 yaşındaki bayan hastada, kalça protezinin atipik lokalizasyonunu sizinle 
paylaşmak istedik. 
Olgu: 71 yaşında bayan acile 10 gündür devam eden karın ağrısı ve yeni başlayan nefes darlığı şikayetiyle başvurdu. Fizik 
bakısında batın alt kadranlarda hassasiyet, dinlemekle akciğer bazallerde ince raller mevcuttu. Hasta 10 gün önce karın ağrısı 
şikayetiyle dış merkeze başvurmuş ve idrar yolu enfeksiyonu tanısıyla 5 gün hospitalize edilmiş. Hasta 4 yıl önce kalça kırığı 
nedeniyle opere edilmiş ve 2 kez daha aynı nedenle operasyona (en son 6 ay önce) alınmış. Bilinen sistemik hastalık öyküsü 
yok. Kan gazında hipoksi, hipokarbi saptanması ve labaratuvar bulgularında D-dimer 10 microg/dl (normal aralığı: 0-0,5 
microg/dl) olması üzerine pulmoner emboli düşünüldü. Çekilen pulmoner tomografi anjiosunda pulmoner emboli saptandı. Hasta 
hareketle sol kalçada ağrısı olduğunu belirtti, röntgenogramında sol kalça protezinin asetabulum ve pelvik halkayı geçerek 
pelvik alanda olduğu gözlendi. Tomografide solda oblik kaslar komşuluğunda 17x9x7 cm ve mesane anterior komşuluğunda 
8x15 cm hematom tesbit edildi.  
Tartışma: Kalça kırıkları asetabular komponentin sağlamlığına göre sınıflandırılır. Acetabulum sağlamsa tip I, asetabulum 
deplase olmuşsa tip II kırık olarak adlandırılır. Tip II kırıklar nadirdir ve internal iliak arter yaralanmasına sebep olduklarından 
önemlidir. Acil serviste başlangıç resusitasyonu, gerektiğinde acil embolizasyon yapılmazsa hastalar kan kaybına sekonder 
multisistem organ yetmezliğine gidebilir. Posteromedial lokalizasyon oldukça nadirdir ve yüksek kinetik enerjili travmalar sonucu 
oluşur. Vakamızda posteromedial yerleşimli ve spontan gerçekleşen tip II kırık olması ve kanamaya yol açmasından dolayı 
önemlidir. 
Sonuç: Özellikle 65 yaş üstü ve bayan hastalarda spontan kalça kırığı olabileceği göz önüne alınarak, geliş şikayetine 
bakılmaksızın mutlaka kalça muayenesi yapılarak pelvik halka ve proksimal femur değerlendirilmelidir. 
  
Anahtar Kelimeler: Protez, kalça, kırık, atipik 
 
 
P 353 AN UNUSUAL CAUSE OF DYNAMIC ELECTROCARDIOGRAPHIC CHANGES IN A PATIENT WITH CHEST PAIN 
  
Ekrem Musalar, Özlem Dikme, Alp Giray Aydın, Gökçe Akgül Karadana, Can Aktaş 
 
Koc University Hospital, Emergency Department, Istanbul 
  
Introduction: Anginal symptoms are notoriously difficult to differentiate from symptoms caused by digestive tract problems, 
both of which are frequently encountered in the emergency department. Electrocardiogram is a vital tool in differential diagnosis 
of acute chest pain syndromes, but sometimes gastrointestinal pathologies can also cause suspicious electrocardiographic 
changes.  
Case: A 41-year old male with a history of ulcerative colitis and ankylosing spondylitis presented to our emergency department 
with retrosternal pain with epigastric radiation and sweating which had started thirty minutes ago. Electrocardiography 
technicians took serial electrocardiograms in several minutes (Figure 1a through c). The emergency physician worried about the 
dynamic changes on electrocardiogram and requested a cardiology consultation. During his physical examination, absent lung 
sounds on left base up to middle half of the lung and ordered a chest-X-ray suspecting a pneumothorax may be responsible for 
the signs and symptoms. The chest-X-ray showed no pneumothorax but revealed a largely distended intestine displacing both 
diaphragms (Figure 2). His echocardiogram was completely normal and serial cardiac biomarker evaluations remained negative. 
Discussion: Gastrointestinal disorders may cause nonspecific electrocardiographic abnormalities and symptoms suggestive of 
cardiac disease. Many patients with esophageal disease may have electrocardiographic abnormalities, which led some groups 
to describe ‘linked angina’ whereby gastrointestinal factors can induce angina-like chest pain and electrocardiographic changes 
in patients with known coronary artery disease.2,3 Other researchers postulated that esophageal spasm and coronary spasm 
may be mutual and reciprocal.4 In addition to the association of gastroesophageal disease with cardiac manifestations, large 
bowel disorders can also result in cardiac signs and symptoms.6-12  
Conclusion: Distended intestines may cause apparent electrocardiographic changes due to their shifting effects on diaphragm, 
which may be quite dynamic because of changing magnitude and direction of the compression with patient’s position 
  
Keywords: ECG, dynamic electrocardiographic changes, epigastric pain 
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P 354 ACİL SERVİSE BAŞVURAN KAFA TRAVMASI OLGULARINDA OPTİK SİNİR KILIF ÇAPININ TEKRARLAYAN 
YATAK BAŞI ULTRASONOGRAFİK ÖLÇÜMÜNÜN TANIDAKİ VE HASTA TAKİBİNDEKİ YERİ 

  
Özge Dağtekin1, Funda Karbek Akarca1, Murat Ersel1, Mehmet Cem Çallı2, Gizem Altınsoy1 
 

1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, İzmir 
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İzmir 
  
Prospektif tek kör kesitsel çalışmamızda kafa travmasıyla başvuran hastalarda travmatik beyin hasarını ultrasonografiyle 
saptayabilmek, hastaların optik sinir kılıf çapı(OSKÇ) ölçümlerindeki progresyon-regresyon ile bilgisayarlı beyin 
tomografisi(BBT) bulgularındaki ve klinik bulgularındaki progresyon-regresyonu kıyaslamak amaçlandı. Ocak-Aralık 2014 
arasında EÜTF Acil servisine başvuran 150 olgu, 150 kontrol hastası alınmıştır. 18 yaş üzerindeki, kraniyal veya orbital tümör 
öyküsü olmayan, kafa travması nedeniyle acile başvurmuş hastalar olgu grubuna, kafa travması dışı bir nedenle başvurmuş 
olan travma hastaları ise kontrol grubuna dahil edildi. Acil tıp asistanı tarafından supin pozisyonda yatan hastanın gözüne ince 
tabaka halinde jel sürülerek 7.5mHz lineer probla ölçüm yapıldı(Sonosite Micromaxx). OSKÇ glob posteriorunun 3mm 
gerisinden sagittal-transvers olarak ölçülerek değerlendirmeye alındı. Sağ-sol OSKÇ transvers-sagittal ölçümlerinin ortalaması 
alınarak OSKÇ ortalaması hesaplandı. BBT’ler radyoloji hekimi tarafından incelendi, patoloji varlığı pozitif veya negatif olarak 
gruplandırıldı. BBT’ de patolojisi saptanıp opere edilmeyen, acil serviste bilinç takibi yapılan hastalara 6.-24. saat kontrol USG 
yapıldı. Kontrol 6.-24. saat BT'de progresyon varlığı ile kontrol OSKÇ'de progresyonun varlığı kıyaslandı. GKS hafif(14-15), 
orta(9-13), ciddi(<=8) olarak gruplandırıldı. OSKÇ ortalamalarının yaşa, GKS’ye, BBT’de patoloji varlığına, hastaların acil 
serviste sonlanım durumlarına göre dağılımı ve analizi yapıldı. OSKÇ'nin BBT'de patoloji varlığını öngörmede tanısal karar 
verdirici özellikleri ROC eğrisi analizi ile incelendi, AUC %80 olarak ölçüldü, p değeri <0.001 saptandı. OSKÇ 5.1mm sınır 
alındığında BT'si patolojik olanlarla normal olanlar arasında istatistiksel anlamlı fark saptanmıştır(p<0.001). Sensitivite %66.6, 
spesifite %77.2, PPD %82.5 ve NPD %56.6 saptanmıştır. OSKÇ sınır değeri 5.8mm alındığında BBT'de patoloji varlığı ile 
anlamlı ilişki saptanmıştır(p<0.001). Sensitivite %34.2'ye gerilerken spesifite %97.2'ye yükselmiştir. NPD %45.4, PPD %96.4 
olarak saptanmıştır. 6. saat BBT bulgularında progresyonla OSKÇ ölçümleri karşılaştırıldığında OSKÇ’nin negatif prediktif 
değerinin yüksek olduğu(%89.5) görülmüştür. 6. ve 24. saat kraniyal BT bulgularındaki ve eş zamanlı OSKÇ ölçümlerindeki 
progresyon karşılaştırıldığında OSKÇ’nin negatif prediktif değerinin yüksek olduğu(%89.5) görülmüştür, hafif kafa travması 
grubunda bu hastaların izleminde OSKÇ ölçümünün dışlama kriteri olarak kullanılabileceği düşünüldü. 
  
Anahtar Kelimeler: Optik sinir kılıf çapı, ultrasonografi, kafa travması 
 
 
P 355 STORZ C-MAC D-BLADE® VİDEOLARİNGOSKOP İLE ENTÜBASYONDA FARKLI STİLELERİN KULLANIMININ 
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Amaç: Zor havayolu müdahalelerinde videolaringoskopi(VL)hayat kurtarıcı ve etkin bir yöntemdir(1). Storz C-MAC D-Blade® VL 
zor entübasyon durumlarında kullanmak üzere tasarlanmış, daha iyi görüntü için yarım ay şeklinde ve direk laringoskopi bleytine 
göre daha geniş açılı dizayn edilmiştir(2). D-bleyt VL ile daha iyi görüntü sağlanabilmesine karşın endotrakeal tüpü ağız içinde 
yönlendirip başarılı entübasyon sağlamak zor olabilmekte, daha uzun sürebilmektedir(3). Bu cihazla beraber stile kullanımı, 
stilenin nasıl hazırlanacağı gibi güncel pratikte önemli sorular hala tartışılmaktadır. 
Yöntem ve Gereçler: Çalışmada standardize havayolunda stile kullanılmayan ve farklı stilelerin (HS: Hockey stickstylet, DS: D 
blade type stylet, CS: C-Pilot VL rigid stylet, GEB: Gum elastic bougie, NS: Non Stylet) kullanıldığı 5 farklı entübasyon yöntemi 
karşılaştırıldı. Entübasyonlar Storz C-MAC D-Blade® Laringoskop ile zor entübasyon simüle edilen bir mankende 
(AirSim®AdvanceCombo) randomize olarak yapıldı. Entübasyon basamak süreleri (vokal kordu görme süresi, tüpün vokal 
korddan geçme süresi, kaf şişirme süresi, ilk ventilasyonun başlama süresi ve toplam entübasyon süresi) değerlendirildi. 
Bulgular: Çalışmamızda uygulayıcılar tarafından (33’ü anesteziyoloji asistanı ve 20’si anesteziyoloji uzmanı) toplam 265 
entübasyon gerçekleştirildi. Entübasyonların tamamı en fazla 3 deneme içerisinde gerçekleştirildi. Diğer gruplarla 
karşılaştırıldığında NS ile deneme sayısı anlamlı olarak fazlaydı (NS-GEB; NS-DS; NS-CS; NS-HS için P <0.05). Vokal korddan 
geçiş süreleri karşılaştırıldığında tüm gruplar arasında anlamlı fark saptandı (P <0.001). Toplam entübasyon süreleri 
karşılaştırıldığında entübasyon süresinin en hızlı olarak sırasıyla DS, CS ve HS ile gerçekleştirildiği görüldü. DS, CS ve HS 
aralarında fark görülmezken her üçüyle de NS ve GEB arasında anlamlı fark saptandı (P<0.05; P<0.001). 
Sonuçlar: Çalışmamızda sırasıyla D-blade şekli verilen stile, Co-Pilot stile ve hokey stick stile kullanımının daha hızlı 
entübasyon sağladığı, stile kullanımının vokal kordan geçişi kolaylaştırdığı ve entübasyon süresini kısalttığı görülmüştür. Storz C 
MAC D blade VL’nin daha etkin kullanımı için doğru stile ile kullanılması işlemi kolaylaştırmakta, daha az deneme ile daha kısa 
sürede entübasyona olanak sağlamaktadır. 
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P 356 SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONUNA UNUTKANLIK EKLENİRSE; ENSEFALİT OLGU SUNUMU 
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Giriş: Ensefalit beyin parankiminin enflamasyonu ile ilişkili olarak nörolojik disfonksiyonun klinik ve laboratuvar kanıtlarının 
varlığıdır. Herpetik ensefalit(HE), dünyada tüm ensefalitlerin en sık görüleni ve mortalitesi en fazla olanıdır. Tedavi edilmediği 
takdirde %70 oranında mortal seyretmektedir. Ancak henüz bilinç açık iken tedaviye başlanırsa başarı oranı %92 dir. Acil 
servise üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle başvuran hastada herpetik ensefalit olgusunu sizinle paylaşmak istedik. 
Olgu: 53 yaşında erkek hasta acil servisimize 3 gündür olan boğaz ağrısı ateş şikayeti ile başvurdu. Dış merkezde üst solunum 
yolu enfeksiyonu tanısıyla tedavi başlanmış. Hasta yakını son 2 gündür hastada yeni ortaya çıkan unutkanlık şikayetlerinin 
olduğunu ve buna anlam veremediklerini belirtti. Fizik bakısında ve vital parametrelerinde patolojik bulguya 
rastlanmadı.Özgeçmişinde akut lenfoblastik lösemi öyküsü mevcut, ancak remisyonda. Hasta muayene esnasında yer, zaman 
oryantasyonu tamken çocuklarını tanıyamayınca menenjit, ensefalit, iskemik atak ön tanılarıyla tetkik edildi. Yapılan beyin 
magnetik rezonans görüntülemede (MRG) her iki temporal bölge ve hipokampal bölgede HE ile uyumlu görünüm izlendi. 
TARTIŞMA: HE tek doğal kaynağı insandır, hastalık enfekte doku ve salgılarla oral yoldan bulaşır. Konak bağışıklıklığında T 
hücre yanıtı B hücre yanıtından daha önemlidir. Ancak HE immünsupresyona yol açan bir neden olmaksızında görülebilir. HSV 
tip I en sık görülen sporadik ensefalittir (%95), dünyanın her bölgesinde, her yaşta, her mevsimde görülebilir. Yıllık insidansı 
milyonda 2–3’tür. HSV I ensefalitinde ateş, başağrısı, konfüzyon ve davranış değişiklikleri görülür. Tanı nöroradyoloji, EEG ve 
BOS bulgularına dayanır. Çok erken dönemde(ilk 1-2 günde) MRG normal olabilir. MRG’de karakteristik olarak temporal lobda 
fokal hemorajik nekroz meydana gelir. HSV'de ciddi sekel ile kurtulanlar ve tedavi edilmemişler %70 mortalite taşır. Sekel 
değişiklikler ise kalıcıdır. HE dışındaki viral ensefalitlerde etkin tedavi yoktur. HE'te erken dönemde Asiklovir tedavisi 
3x10mg/kg/gün başlanmalıdır. 
Sonuç: Acil servise başvuran hastalarda iyi bir anamnezin önemini unutmamalıyız. Basit ipuçları ile herpes ensefaliti gibi 
mortalite ve morbiditesi yüksek hastalıkların erken aşamada ortaya çıkarılarak tedavisinin mümkün olabileceği unutulmamalıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: Ensefalit, unutkanlık, herpes 
 
 
P 357 BRUTAL BİR SELF MUTİLASYON OLGUSU VE ACİL YÖNETİMİ 
  
Özlem Vural1, Özlem İnci1, Meltem Songür Kodik1, Burak Erçin2, Murat Ersel1 
 

1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, İzmir 
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı, İzmir 
 
Giriş: Travmatik penis ampütasyonları nadir görülür, genellikle dekompanze şizofrenik hastalarda kendi penisini kesme, eş 
tarafından cezalandırma amaçlı ya da sünnet sırasında penisin tam ampütasyonu şeklinde olabilir. Penisin travma sonrası iyi 
korunması, uygun şekilde soğutulması durumunda reimplantasyonu mikrocerrahi yöntemle yapılabilmektedir. 
Olgu Sunumu: 31 yaşında, 10 yıldır şizofreni tanısı ile takipli erkek hasta suicidal amaçlı penisini proksimalinden maket bıçağı 
ile tam ampute kesilmiş şekilde acil servise yakınları tarafından getirildi. Dış merkezden üretral sonda takılı olarak getirilmiş olan 
hastanı aktif kanaması mevcut değildi. Ampute olan parça buz ile korunarak getirilmişti. Olay üzerinden yaklaşık 11 saat geçmiş 
olan vakanın, Psikiyatri, Üroloji ve Plastik cerrahi konsültasyonları hızlı şekilde yapıldıktan sonra penil reimplantasyonu 
gerçekleştirildi.  
Tartışma ve Sonuç: Penil reimplantasyon için en önemli faktörler organın doğru saklanması, soğutulması ve doğru 
mikrocerrahi reimplantasyonın yapılmasıdır. Reimplantasyon için uygulanacak maksimum iskemi süresi literatürde tartışmalıdır. 
Reimplantasyon için ideal sürenin 6 saat, düz kas anoksiye dayanma süresi olarak bilinmesine rağmen, ampütasyondan 16 saat 
sonra başarılı reimplantasyon bildirilmiştir. İdeal soğutma ile bu süre 24 saate uzayabilmektedir ve bu sürede yapılan başarılı 
reimplantasyon olguları bildirilmiştir. Bu nedenle, ampute organın iyi korunması ve soğutulmuş olarak acil servise ulaşması 
durumunda acil servis hekimleri reimplantasyon endikasyonu konusunda dikkatli olmalı ve gerekli organizasyonu sağlayarak 
organın 24 saatten önce reimplantasyonuna yönelik hasta yönetimini gerçekleştirmelidir. 
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P 358 ACUTE PANCREATITIS CASES WITH NOT SO HIGH LIPASE AND AMYLASE LEVELS DETECTED WITH 
ABDOMINAL COMPUTED TOMOGRAPHY 
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Acute pancreatitis is an inflammatory process of the pancreas with intrapancreatic activation of enzymes that may also involve 
peripancreatic tissue and/or remote organ systems(1).It is suspected by clinical history and physical examination and diagnosed 
by cuncurrent elevations of serum amylase, serum lipase and urinary trypsinogen-2 levels. These laboratory tests used to use to 
rule out acute pancreatitis diagnosis. We represent 5 cases of acute pancreatitis with not so high levels of serum amylase and 
lipase whose diagnosis made by abdominal computed tomography(CT). All patients admitted to emergency department with 
epigastric pain for one or two days long. 
Case1:45/M;Wbc 21800; RP 7.5;Glucose 314;Amylase 160;Lipase 85; T.bilirubin 1.86; D. Bilirubin 0.32 
Case2:62/M;Wbc 14600;CRP 3.9;Glucose 149;Amylase 79;Lipase 88.Had hypertrygliseridemia 
Case3:41/M;Wbc 13800;CRP 2;Glucose 164;Amylase 128;Lipase 140 
Case4:62/F;Wbc 13000;CRP 0.5;Glucose 180;Amylase 58;Lipase 78.Had diabetes, hypertension using oral antidiabetic 
andcalcium channel blocker 
Case5:65/M;Wbc 12800;CRP 2.1;Glucose 109;Amylase 192;Lipase 109.Had hypertension using diuretic 
(Normal levels:crp<0.5 mg/dl;glucose74-106 mg/dl;amylase<125U/L; lipase<78U/L;T.bilirubin<1.2mg/dl;D.bilirubin<0.2mg/dl.) 
Although in emergency department all of these patients got symptomatic treatment with intravenous(IV)hydration, proton pump 
inhibitors, narcotic analgesics, they had no relief. Then they had abdominal CT with IV contrast, which revealed that all had 
acute pancreatitis.All patients were hospitalised for couple of days. They discharged as healthy with recommendations. 
In literature there are few cases of acute pancreatitis with normal amylase and lipase levels diagnosed by abdominal CT.Here 
we represented 5 cases with normal enzyme levels.In conclusion if there is a doubt of acute pancreatitis despite normal enzyme 
levels,an emergency physician should order abdominal CT for accurate diagnosis. 
 
1. Ferri’s Clinical Advisor2016.Ferri,Fred F.69-72.e1. 
2. Shah AM, et al.Acute Pancreatitis with normal serum lipase:a case series. JOP2010;4:369-372. 
3. Cartier T et al.Normal lipase serum levels in acute pancreatitis:a case report. Emerg Med J.2006;23:701-2. 
4. Kichul Ko et al.Acute pancreatitis with normal amylase and lipase. Best of Gastroenterology 
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P 359 K VİTAMİNİ: PEKİ NE KADAR? 
  
Yunus Emre Özlüer, Kenan Ahmet Türkdoğan, Ayhan Aköz, Selçuk Eren Çanakçı, Ali Duman 
 
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Aydın 
  
Warfarin içeren rodentisidler, farelerle mücadele amacıyla uzun yıllardır kullanılan ve ulaşılması son derece kolay kumarin türevi 
ajanlardır. Etki mekanizması K Vitamini bağımlı faktörlerin (Faktör 2,7,9,10) karboksilasyonunu sağlayan Vitamin K 2,3-epoksid 
redüktaz enziminin inhibisyonu olan warfarin, doz aşımlarında kanamaya eğilimi artırarak ekimoz, peteşi, purpura ve intra 
abdominal hematom gibi bulgularla karşımıza gelebilir. Vucüttaki yarı ömrü K Vitamini bağımlı faktörlerin düzeyi ile ters orantılı 
olarak değişen warfarinin, doz aşımı tedavisinde antidotu olan Vitamin K₁ yüksek ve uygun dozda verilmelidir. 
Bipolar kişilik bozukluğu ve over kisti nedeniyle medikasyon alan 36 yaşındaki kadın hasta, acil servise %0.05 saf warfarin 
içerikli fare zehrinden en son 3 gün ve 1 hafta olmak üzere suisidal girişim amaçlı alım nedeniyle dış merkezden kabul edildi. 
Hastanın öyküsünden, halsizlik nedeniyle dış merkeze başvurduğu ve orada yapılan tetkiklerinde over kist rüptürü, batın içi 
serbest sıvı ve hemoglobin düşüklüğü tespit edildiği, daha önce de 2 kez daha farklı ilaçlar ile suisidal girişimde bulunduğu 
öğrenildi. İlk muayenede, bilinç açık, oryante, koopere, konjonktivaları soluk, batında yaygın hassasiyet mevcuttu. Peteşi, 
pupura ve ekimoz izlenmedi. Yatakbaşı abdominal USG’de yaygın batın içi serbest sıvı izlendi. Vital bulguları stabil olan 
hastanın laboratuar incelemesinde, hemoglobin değeri 8.2 gr/dl, MCV:83.7 fl, INR:1.80, pT:22.2 saniye, apTT: 59.4 saniye tespit 
edildi. 56 kg olan hastaya 44 ml Cofact ® (Sanquin Bloedvoorziening, Amsterdam) infüzyonu ve taze donmuş plazma 
replasmanı yapıldı. Takibinde hastanın INR değerleri yüksek seyretmeye devam etti.  
Hasta acil servis gözleminin 34. gününde olup, uygun antikoagülan tedaviye (Vit K₁, taze donmuş plazma replasmanı) rağmen 
INR yüksekliği devam etmesi üzerine K₁ Vitamini dozu 80 mg/gün şeklinde artırıldı. Doz artırımına olumlu yanıt alındı ve INR 
değerlerinde gerileme sağlandı, Faktör 7,8,9 düzeyleri düşük tespit edilen hastada patofizyolojiyi açıklayabilmek adına MDR1 
geni, sit p450, Vit K₁ redüktaz ve Vit K₁ düzeyi çalışmaları yapılmaktadır. Hasta halen acil servisimizde takip edilmektedir 
  
Anahtar Kelimeler: İntoksikasyon, Rodentisid, Vitamin K, Warfarin 
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P 360 KÜNT TRAVMA SONRASI SÜPERİOR VENA KAVA YARALANMASI; OLGU SUNUMU 
  
Mehmet Esen1, Burak Hasgül1, Murat Ayan1, İlker Akar2, Zafer Özmen3 
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2Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp Damar Cerrahi AD, Tokat 
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Giriş: Vena kava süperior (VKS) yaralanmaları nadirdir, ekseri iyatrojenik veya penetran travmalarla oluşur. Künt travmaya bağlı 
VKS yaralanmaları oldukça nadirdir. İntraperikardiyal, ekstraperikardiyal olabilir, fatal seyreder. Başarılı bir median sternotomi ve 
acil olarak kanama kontrolü gerektirir. Sizinle 25 yaşında trafik kazası(TK) sonrası VKS yaralanmasını paylaşacağız. 
Olgu: 25 yaşında bayan, araç içi TK, 112 aracılığıyla olay yerinden acil servisimize getirildi. Geliş Glasgow Koma 
Skalası(GKS):15, şuur açık, tansiyonu 100/70 mmHg, nabız 92 atım/dk idi. Nefes darlığı ve göğüs ağrısı mevcuttu. Fizik bakıda 
akciğer sesleri bilateral kabalaşmış, sternum üzeri ve toraks palpasyonla hassastı. Öncelikle toraks travması düşünüldü, diğer 
sistem muayeneleri doğaldı. Elektrokardiyogram(EKG)da hız: 100 atım/dk ve göğüs derivasyonlarında elektriksel alternansı 
mevcuttu. Hastaya acil yatak başı ekokardiyografi(EKO) istendi minimal perikardiyal mayi saptandı. Acil kalp damar cerrahi 
konsultasyonu istendi. Hastanın tomografisinde perikardiyumda 23 mm ölçülen efüzyon, bilateral pnömotoraks ve 
pnömomediastinum saptandı. Bilateral tüp torakostomi uygulanan hastada dakikalar içinde şuur kaybı, hipotansiyon ve taşikardi 
gelişince entübe edilip acil operasyona alındı. VKS’un sağ atrium ile bileşke yerinde yaklaşık 2 cm’lik yırtık olduğu saptandı, 
perikardiyal 300 ml hemorajik mayi aspire edildi. Defekt onarılıp operasyon sonlandırıldıktan sonra hasta yoğun bakıma alındı. 
Şu an günlük hayatına devam ediyor. 
Tartışma: Künt ve penetran VKS yaralanmaları oldukça nadirdir ve hayli fatal seyreder. VKS önemli bir damardır. Künt, 
iyatrojenik ve penetran yaralanmalar sonrası posterior mediastenin üst kesiminde bulunan ince duvarlı ve savunmasız olan, 
baş, boyun, üst toraks ve üst ekstremiteyi drene eden bu damar yaralanabilir. Ve bu yaralanmaya innominat arter, sol 
subklavyan arter, aort ve kalp yaralanmaları eşlik edebilir. Gerçek insidansı çalışmaların yetersiz olması, otopsi sonrası tanı 
alması nedeniyle tam olarak bilinmemektedir. Erken resusitasyon, median sternotomi ile kanayan damar onarımı hayat 
kurtarabilir. 
Sonuç: Toraks travmalarında özellikle yüksek kinetik enerji söz konusu ise her zaman kalp ve büyük damar yaralanmaları akla 
getirilmeli, akciğer grafisi, EKG ve EKO erken değerlendirilerek hastanın hayata tutunmasına yardım edilmelidir. 
  
Anahtar Kelimeler: Künt, travma, ven, yaralanma 
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Bu çalışma, acil servisteki kritik hasta yakınlarının gereksinimlerinin belirlenmesi amacı ile tanımlayıcı olarak yapıldı. Araştırma, 
Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Acil servise 15 Ocak-15 Eylül 2015 tarihleri arasında 
başvuran 640 kritik hasta yakını ile yürütüldü. Araştırmanın verileri hasta yakınları ile tam gün (24 saat) yüz yüze görüşme 
tekniği kullanılarak toplandı.  
Araştırmada örneklem seçimine gidilmemiş ve çalışmaya katılmayı kabul eden, 18 yaşından büyük, hasta ile kan bağı olan 
hasta yakını ya da aile üyelerinden biri olmadığında acil serviste hasta ile en çok ilgilenen, acil servis çalışanı ile iletişime geçen, 
hastanın gerek sinimi olduğunda karşılayan bütün kritik hasta yakınları çalışma kapsamına alınmıştır.  
Araştırmanın verileri, “acil serviste kritik hasta yakınlarının gereksinimlerini saptama ölçeği” ve demografik özelliklere yönelik 
formlar kullanılarak toplanmıştır. Araştırmada kullanılan “ acil serviste kritik hasta yakınlarının gereksinimlerini saptama ölçeği ” 
Redley ve Beanland tarafından 1996 yılında geliştirilmiştir. Ülkemizde de geçerlilik ve güvenilirliği Sucu tarafından yapılan 
ölçeğin iç tutarlılık güvenirlilik katsayısı (Cronbach alpha) 0,89 olarak bulunmuştur ve 4 alt ölçekten oluşan 40 maddelik bir 
ölçektir.  
Acilde bekleme süresi ortalaması hasta için 84 (1.88) ve hasta yakını için 52 (1.60) dakikadır. Hastanın acil servise gelme saati 
ortalama olarak 16.47 (4.40), yakının acile gelme saati 16.48 (4.40)’dır. Hasta yakınlarına acil servis hizmetlerinden memnuniyet 
durumu sorulduğunda %61,9’u memnun olduğunu, %28.9’u memnun olmadığını ve %9.2’si fikri olmadığını belirtmiştir.  
En önemli ilk on gereksinim maddesi sırasıyla: yakınınıza verilebilecek en iyi bakımın verildiğinden emin olunması, nakil planları 
yapılırken bilgi verilmesi, sorularınızın dürüstçe yanıtlanması, açıklamaların anlaşılır ifadelerle yapılması, yakınınıza yapılan 
uygulamaların niçin yapıldığının söylenmesi, yakınınızın geçirdiği hastalık süreci ile ilgili tüm özel durumların bilinmesi, beklenen 
sonuçlar konusunda bilgi verilmesi, hastane çalışanlarının yakınınıza değer verdiğinin hissedilmesi, yakınınızın rahatlığının 
sağlandığına güvenilmesi, bir hekim ile görüşülmesi şeklinde sıralanmıştır. 
Sonuç olarak acil servise başvuran kritik hasta yakınlarının uygun ve anlaşılır bir şekilde bilgilendirilmesi önerilmiştir. 
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P 362 PROLONGED QTC INTERVAL AND TORSADES DE POİNTES FOLLOWİNG AMOXİCİLLİN TREATMENT 
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Introduction: Acquired long QT syndrome (LQTS) is a disorder of cardiac repolarization characterized by prolongation of the 
QT interval. It typically occurs in the setting of metabolic disturbances such as hypokalemia and hypomagnesemia, as well as 
during the use of specific drugs that delay cardiac repolarization. They can result in arrhythmic emergencies and sudden cardiac 
death. We describe a new case of amoxicillin-induced long QT interval leading to torsades de pointes( TdP).  
Case: A 57-year-old man presenting with pre-syncope, and nausea following a treatment with amoxicillin due to a dental 
abscess was admitted to the emergency department. A focused medical history revealed a coronary artery disease with a PTCI 
to LAD in 2009, but a normal interval of QTc was noted from an ECG which was recorded 2 months ago. Shortly after admission 
a prolonged QT interval was noted right before leading to torsades de pointes (TdP) twice and resolving spontaneously. He was 
successfully cardioverted after the third TdP episode in the ER and admitted to the coronary care unit after possible diagnoses 
of “drug-induced TdP”. Amoxicillin was discontinued resulting in the restoration of his usual QT interval during the 5 days of 
hospital stay after which he was discharged. 
Discussion: Antibiotics are widely used to treat a variety of bacterial infections. Although they are generally well tolerated, 
serious adverse effects have been reported, including QT prolongation and torsades de pointes. This case highlights the ability 
of Amoxicillin to induce an acquired LQTS. Determining the absolute and comparative risk of the many drugs associated with 
QT prolongation is difficult, since most available data come from case reports or small observational series. Although B-lactam 
antibiotics are not considered to be a common cause of drug-induced TdP, they could still cause potentially fatal complications 
due to QTc prolongation. 
  
Keywords: Amoxicillin, drug induced Qtc prolongation, Tdp 
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Disulfiram is a quaternary ammonium compound, which is as a drug used for treating alcohol dependency for 60 years. 
Disulfiram shows its effect by blocking the enzyme acetaldehyde dehydrogenase. After alcohol intake under the influence of 
disulfiram, the concentration of acetaldehyde in the blood increased. Acetaldehyde is a major cause of the common symptoms. 
Symptoms include flushing of the skin, accelerated heart rate, shortness of breath, nausea, vomiting, headache, drowsiness, 
unusual tiredness, visual disturbance, mental confusion, postural syncope and circulatory collaps.Acute myocardial infarction 
due to acetaldehyde syndrome has been rarely reported. 
25-year-old male patient was admitted to our emergency department itch and chest pain. In his history we learnt that the patient 
was addicted to alcohol for 3 years and that he has been taking disulfiram to give up alcohol for the last 2 months. He had taken 
high-dose alcohol and 500mg disulfiram before coming to the hospital. The patient's arterial blood pressure was 130/87 mmHg, 
pulse rate:78/minute, respiratory rate:14/minute, fever:37.1 C and Glasgow Coma Scale score was 15. Electrocardiography: D1-
aVL derivations T negativity and V5-V6 derivations ST depression was presented. Laboratory results showed ethyl alcohol level 
of 315 mg/dl, potassium: 3.2 mEq/l, CK-MB:6.78 ng/dl and Troponin I:0.32 ng/mL and other tests were unremarkable. 
Echocardiography were normal and ejection fraction was measured 65%. The patient was hospitalized according to the 
cardiology consultation with the preliminary diagnosis of acute coronary syndrome. Coronary angiography was performed in the 
cardiology clinic in the same day, and no pathology was detected. Patient was followed-up for 3 days with symptomatic 
supportive therapy and discharged from the hospital with suggestions. 
The consumption of disulfiram with alcohol causes serious side effects. Emergency physicians, should be alert for rare side 
effects of disulfiram-alcohol reaction. 
  
Keywords: Acute coronary syndrome, disulfiram-alcohol reaction, Emergency Department 
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P 364 RHABDOMYOLYSİS AND ACUTE KİDNEY İNJURY DUE TO BONZAİ 
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A previously healthy male aged 30 years presented to the ED complaining of myalgia, emesis, and oliguria lasting 24 hours. He 
denied trauma, marked exertion, use of any medications, consumption of alcoholic beverages, and infections, and reported first 
time smoking a Synthetic cannabinoids (SCs) product called Bonzai. His vital signs were unremarkable, and initial laboratory 
evaluation showed a blood urea nitrogen level of 25.2 mg/dL, creatinine of 1.84 mg/dL and, CK of 2.207 U/L. Urinary bedside 
toxicological screening of 12 parameters was performed and found only positive for K2 metabolites. During the ED course, the 
patient received an infusion of 4 L of normal saline solution. Approximately 10 hours after, serum creatinine and CK levels 
increased to 2.3 mg/dL and 30.134 U/L, respectively. The patient was transferred to the intensive care unit diagnosed with SC-
induced rhabdomyolysis and acute kidney injury. Renal function improved with supportive care; serum creatinine level 
decreased to 1.2 mg/dL on hospital day 2. The patient did not require hemodialysis and was discharged on day 3 with normal 
kidney functions. 
There are numerous potential causes that can lead to acute rhabdomyolysis including prescribed and over-the-counter 
medications, herbal products and, illicit agents. Consequently, patients presenting to the ED with SC toxicity should be 
monitored for these potential major complications. 
  
Keywords: Acute kidney injury, complication, rhabdomyolysis, synthetic cannabinoids 
 
 
P 365 BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNİN ACİL SERVİSİNDE YAŞANAN ŞİDDET OLGULARININ GERİYE DÖNÜK 
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Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim dalı, İzmir 
  
Giriş: Günümüzde, sağlık çalışanlarına uygulanan şiddet toplumsal huzuru tehdit eden önemli bir sorundur. Dünya Sağlık 
Örgütü (WHO), Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Uluslararası Hemşireler Birliği (ICN)’nin 2002 yılı “Sağlık Sektöründe İşyeri 
Şiddeti” başlıklı ortak raporuna göre; sağlık çalışanlarının %50’sinden fazlası, mesleklerini uyguladıkları her hangi bir zamanda 
şiddete maruz kaldıklarını bildirmektedir. 
Materyal-Metod: Acil serviste Sağlık Bakanlığı’nın Şiddet mağduru sağlık çalışanı için uygulamaya koyduğu Beyaz Kod (1111) 
verilen şiddet olaylarının 2014 ve 2015 yılı Haziran Ayı’na kadar retrospektif olarak incelenmiştir. Anket formundaki tanımlayıcı 
sorular, şiddete maruz kalan kişilerin sadece cinsiyet ve mesleki unvanlarını içermekle birlikte şiddetin yaşandığı birim, şiddetin 
şekli, nedenine yönelik değerlendirmeleri kapsamaktadır. 
Bulgular: Acil serviste 2014 yılı içerisinde 100, 2015 ilk altı ayına kadar ise 66 tane “1111” kodlu çağrı yapılmıştır. Bu çağrıların 
2014’de %60’ı, 2015’de % 48’i triyaj biriminden yapılmıştır. Şiddete maruz kalan meslek grubu olarak en fazla hemşireler 
bulunmakla birlikte (2014 de %73, 2015 de %78) bu sonucu triyajı yapan meslek grubu olmalarının etkilediği düşünülmektedir. 
Sözel şiddet oranı her iki yıl için de % 87 olarak bulunmuştur. Şiddete neden olan faktörler incelendiğinde %68’le öncelikli olma 
isteği ilk sırayı alırken, acil servisten ilgili kliniğe yatış için beklenmesi %23 gibi küçümsenmeyecek bir neden olarak görülmüştür.  
Sonuç: Toplumda giderek yaygınlaşan şiddet sağlık sektörünü de ciddi şekilde etkilemiştir. Sağlık işyerinde şiddeti engellemek 
için gerekli yasal, idari, toplumsal önlemlerin alınması ve toplumsal farkındalık yaratılması gerekmektedir. Bunun yanı sıra acil 
servislerin acil hastaya hizmet veren yerler olarak kullanımı için sağlık politikaları geliştirilerek, acil serviste yatış bekleyen 
hastaların ilgili bölümlere drenajını sağlayacak yöntemler ivedilikle uygulamaya geçirilmelidir. 
Kaynaklar: 
1.Ayrancı Ü, Yenilmez Ç, Günay Y, Kaptanoğlu C. Çeşitli sağlık kurumlarında ve sağlık meslek gruplarında şiddete uğrama 
sıklığı. Anadolu Psikiyatri Derg 2002;3:147-54 
2.Çöl SÖ. http://sayeddergisi.org/index.php?mod=article&cat=Di%F0erYaz%FDlar&article=158.  
3.Annagür B. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet: Risk faktörleri, etkileri, değerlendirilmesi ve önlenmesi. Psikiyatride Güncel 
Yaklaşımlar 2010;2:161-73 
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Ischemic stroke is an intricate system characterized by diverse etiologies and changing clinical symptoms. Two of the leading 
reactions in arterial thrombosis are aggregation and platelet activation which are the main causes of the ischemic complications 
of acute ischemic stroke. Midkine belong to the subfamily of heparin binding growth factors. The important roles of Midkine in 
the regeneration of tissues, such as myocardium,cartilage, neuron, muscle, and bone, make them attractive candidates for the 
treatment of degenerative diseases such as myocardiac and cerebral infarction, and skeletal muscle injury.In this study we 
aimed to determine Midkine levels in stroke patients. 
The study included 90 patients diagnosed as stroke in the emergency service and 70 healthy controls. The patients were 
grouped in two based on the results. The first group consisted of patients with ischemic stroke (n=64), the second group 
consisted of patients with hemorrhagic stroke (n=26). 
Midkine levels were 2278,59±452,20 pg/ml and 2975,06±685,53 pg/ml for the first and second groups, respectively. The levels 
were found to be significantly higher for the ischemic stroke group when compared with the hemorrhagic stroke group (p<0,01).  
Midkine was found to be effective in distinguishing hemorrhagic stroke group and control group from ischemic stroke group in 
the emergency service patients who were thought to have cerebrovascular disease. 
  
Keywords: Emergency medicine, stroke, midkine 
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P 367 İĞNE BATMA YARALANMALARINDA KURUMSAL ÖNLEMLERİN KİŞİSEL KORUNMAYA KATKISI 
  
Orhan Koçoğlu, Gülbin Yılmaz, Funda Karbek Akarca, Murat Ersel 
 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, İzmir 
  
Giriş: Her türlü koruyucu önlem alınmasına rağmen mesleki temasla enfeksiyon riski devam etmektedir. Bulaşma esas olarak 
perkütan ya da mukoza aracılığıyla olmaktadır. Kesici-delici aletlerle olan yaralanmalar hastane ortamında işle ilgili 
yaralanmaların yaklaşık üçte birinden sorumludur. 
Materyal- Metod: Bu çalışmada acil servisimizde 2014 ve 2015 yılının ilk altı ayına kadar olan ve işyeri kaza bildirim formu 
kullanılarak Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Birimine(ÇASAGÜB) yönlendirilen iğne batma yaralanmaları retrospektif olarak 
incelenmiştir. Çalışma yaralanmaya maruz kalan kişilerin mesleki unvanları, oluş sekli, neden olan materyal gibi tanımlayıcı 
sorulardan oluşturulmuştur. 
Bulgular: İğne batma yaralanması ile bildirilen kişi sayısı toplam 2014 yılında 82, 2015 Haziran ayına kadar 42’dir. 2014 yılında 
yaralanmaların % 56 ile en çok intörn hekim/hemşirelerde olduğu görülürken bu oran 2015 yılında da %47,6 ile yine aynı 
gruptadır. 2014 yılında temizlik personelinde yaralanma oranı %24,3 bulunmuştur. Yaralanmanın 2014 de %64,6, 2015 de 
%57,4 oranı ile en fazla resusitasyon biriminde olduğu ve yaralanma nedeninin de %56(2014) ve %47,6(2015) gibi büyük bir 
oranının kan gazı için kullanılan enjektör iğnesi olduğu görülmüştür. Yaralanmaya neden olan mekanizma olarak %48,7 (2014), 
%69,04(2015) ile enjektör iğnesi, 2014 yılında branül ile yaralanma %20,7 iken 2015 de yaralanma bildirilmemiştir.  
Sonuç: Sağlık çalışanlarında iğne batma yaralanmaları ve sonuçları ile ilgili birçok çalışma yapılmasına karşın risk devam 
etmektedir. Bu nedenle acil servislerde sadece farkındalık değil aynı zamanda koruyucu malzeme kullanımının da gerekliliği 
konusunda gerekli düzenleme ve önlemlerin alınmasını zorunlu kılmaktadır.  
Kaynaklar: 
1.WHO. Reducing Risks, Promoting Healthy Life. The world health report 2002. Geneva: World Health Organization; 2002. 
2.Özdemir EG, Şengöz G. 500 Yataklı eğitim ve araştırma hastanesinde kesici delici alet yaralanmalari tutum ve bilgi düzeyi 
ölçüm anketi sonuçlari. Haseki Tıp Bülteni 2013;51:11-14. 
3.Kaya Ş, Baysal B, Eşkazan AE, Çolaklı H. Diyarbakır Eğitim Araştırma Hastanesi Sağlık Çalışanlarında Kesici Delici Alet 
Yaralanmalarının Değerlendirilmesi. Viral Hepatit Dergisi 2012;18:107-110. 
  
Anahtar Kelimeler: Acil servis, kesici-delici alet yaralanmaları, işçi sağlığı ve güvenliği 
 
 
P 368 HAMMAN'S SYNDROME: A RARE CAUSE OF ACUTE CHEST PAİN İN THE ED 
  
Yalçın Gölcük, Mustafa Hayran, Murat Özsaraç 
 
Celal Bayar University Faculty of Medicine, Department of Emergency Medicine, Manisa, Turkey 
 
Presence of free air in the mediastinum without any identifiable cause is defined as Hamman’s syndrome (HS). An 18-year-old 
male presented to ED complaining of severe pleurtic, retrosternal chest pain for 1 day. He had associated dyspnoea but no 
cough. He had normal vital signs and did not require supplemental oxygen to maintain normal oxygen saturation. Respiratory 
examination was unremarkable other than poor inspiratory effort. On chest X-ray and CT scan of torax showed 
pneumomediastinum but there no obvious pneumothorax. He underwent a gastrografin swallow fluoroscopy to exclude 
esophagus perforation. The swallow was normal, and he was observed for 48 hours and discharged home after he remained 
stable and the follow-up chest X-ray showed decrease in pneumomediastinum. HS is a relatively benign condition that 
predominantly affects young males. Treatment is conservative and the prognosis is usually good. 
  
Keywords: Chest pain, differential diagnosis, Emergency Department 
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P 369 MİNÖR TRAVMA SONRASINDA OLUŞAN DALAK KİST HİDATİĞİ RÜPTÜRÜ 
  
Oya Akpınar Oruç, Talip Çevik, Gökhan Karamişe, Okay Demirkan, Zeliha Copcuoğlu, Emel Gökalp, Burcu Çoker,  
Kamil Tünay 
 
Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İlk ve Acil Yardım AD, Afyonkarahisar 
 
Giriş: Kist hidatik Echinococcus sestodunun yol açtığı paraziter bir enfeksiyondur.Kist hidatik hastalığı karaciğer (%63), akciğer 
(%25), kaslar (%5), kemik (%3), böbrek (%2), beyin (%1), dalak (%1) gibi organları tutabilir. Dalak kist hidatiği nadir bir durum 
olup endemik bölgelerde dahi abdominal kist vakalarının %0.5-6’sını oluşturur. Tüm dalak kistlerinin %60-75’si ise kist hidatik 
kistleridir. En sık tipi Echinococcus Granülozus’ tur. Enfeksiyon genelde tanı konulana veya komplikasyonlar gelişene kadar 
sessiz ve asemptomatiktir. Kistin rüptürü en sık komplikasyondur ve anaflaksi ile sonuçlanabilir.Kist hidatik boyutunda minimal 
büyüme, minör bir travmada bile rüptüre olmayla sonuçlanabilecek kistin iç basıncında büyük bir artışa sebep olabilir.En sık 
semptomlar karın ağrısı,bulantı, kusma, sarılık, döküntü ve ürtikerdir. Ayrıca anaflaksi ve ani ölüm de bildirilmiştir. Bilgisayarlı 
tomografi ve ultrasonografi kist hidatik rüptürü tanısında seçilmesi gereken görüntüleme yöntemleridir. 
Olgumuzda 7 yaşındaki erkek hastada gözlenen dalak kist hidatiği nadir görülen bir durum olması nedeniyle sunulmaya değer 
bulunmuştur. 
Olgu: 7 yaşında erkek hasta acil servise karın ağrısı şikayetiyle başvurdu. Yaklaşık 24 saat önce karnına tekme darbesi alma 
öyküsü mevcuttu. Bulantı kusması olmayan hastanın başvuru anında Kan Basıncı: 100/60 mmhg,Saturasyonu 
%96,nabız:104atım/dakika ve solunum sayısı 20/dk idi. Hastanın genel durumu iyi, bilinci açık,oryante ve koopereydi. 
Kardiovasküler sistem,solunum sistemi,nörolojik muayene değerlendirmeleri normaldi. Batın muayenesinde sol üst kadranda 
hassasiyet mevcuttu. Laboratuarda Hgb:13,3g/dl, wbc:10.700 AST:28,ALT:15 olarak saptandı. Akut batın etiyolojisinin 
araştırılması amacı ile çekilen kontrastlı batın tomografisinde dalakta, 6 cm çapa ulaşan, rüptüre kist hidatik ve perisplenik 
alanda ince bant şeklinde sıvı dansitesi saptandı.Hasta travmaya sekonder rüptüre dalak kist hidatiği tanısıyla çocuk cerrahi 
kliniğine yatırıldı. 
Sonuç: Rüptüre kist hidatik, akut karın bulgusu olan minör künt abdominal travmalı olgularda akılda tutulmalıdır. Eş zamanlı 
akut alerjik reaksiyon olabileceği unutulmamalıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: Dalak, kist hidatik, travma 
 
 
P 370 TRAVMATİK AORT TRANSEKSİYONU 
  
Yavuz Otal1, Çağrı Serdar Elgörmüş1, F.güllü Ercan Haydar1, Ramazan Avcu1, Şervan Gökhan2, Ayhan Özhasenekler2 
 

1Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Ankara 
2Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp AD, Ankara 
  
Künt göğüs travmalarından sonra, aort yaralanması gelişebilir. Bunların çoğu majör travma sonrası görülen akut travmatik aort 
rüptürü iken, travmatik transeksiyon ve posttravmatik psödoanevrizma da gelişebilir. Bu olgu sunumunda araç içi trafik kazası 
sonrası göğüs ağrısı şikayeti ile acil servise başvuran 50 yaşındaki erkek hastada tespit edilen aort transeksiyonunun olgu 
takdimlerini sunduk. 
Olgu: 50 yaşında erkek hasta trafik kazası sonrası göğüs ağrısı şikayeti ile acil servise başvurdu. Hastanın geliş tansiyon 70/40, 
nabız: 110 ateş: 36.8 idi. Fizik muayenesinde sternum üstünde hassasiyeti vardı. Ekg sinde tüm derivasyonlarda ST segment 
elevasyonu mevcuttu, hastanın çekilen toraks tomografisinde arkus ve çıkan aortada diseksiyon flebi görülmesi üzerine 
kardiyovasküler cerrahi ve kardiyoloji konsültasyonu istendi.  
Travmatik aortik rüptür, aort transeksiyonu ölümcül bir hasardır. Otopsi serilerinde künt göğüs travmalarının %15 inde aort 
rüptürü saptanmıştır. Aort transeksiyonu akabinde gelişen rüptür olgularının %85 i olay yerinde kaybedilirken, %15 i hastaneye 
ulaşabilmektedir. Tanıda girak akciğer grafisinin sensitivitesi %90, kontrast aortografi ise altın standarttır. Tedavisi cerrahidir. 
  
Anahtar Kelimeler: Travma, aort transeksiyon, aortografi 
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P 371 GENÇ GEBE HASTADA İSKEMİK İNME: OLGU SUNUMU 
  
Oğuzhan Demir, Ali Çelik, İbrahim Aktaş, Çiğdem Özpolat, Serkan Emre Eroğlu, Haldun Akoğlu, Arzu Denizbaşı 
 
Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp ABD, Istanbul 
  
Giriş: Gebelik süresindeki serebrovasküler hastalıklar tromboz/iskemi ve hemoraji olarak iki ana kategoride incelenebilir. 
Gebelik boyunca gelişen fizyolojik değişikliklere gebeliğe has patofizyolojik süreçlerin eklenmesi, kadınları gebelik ve 
puerperium sürecinde inme geçirmeye yatkınlaştırsa da antepartum dönemde inme riskinde üreme çağındaki gebe olmayan 
kadınlara göre anlamlı artış bulunmamaktadır. Biz de bu vakada iskemik inme geçiren antepartum dönemdeki gebe hastadan 
bahsedeceğiz. 
Olgu: 25 yaşında 7 haftalık gebe hasta, sabah başlayan sağ vücut yarısında güçsüzlük nedeniyle başvurdu. Gelişinde glaskow 
koma skalası:11 ta:130/80 mmHg nabız:87/dk pupiller izokorik sola forse bakış mevcut. Babinski sağda ekstansör saptandı. 
Hastanın beta-hcg tetkiki pozitif geldi. Bunun üzerine diffuzyon mr çekildi. Diffüzyon mr tetkikinde sol mca inferior ve superior 
sulama alanında akut iskemik enfarkt ile uyumlu görünüm saptandı. Nörolojiye konsulte edilen hastaya servis yatışı verildi. 1 
gün sonra bilincinde kötüleşme görülmesi üzerine hasta yoğun bakıma alındı. 
Tartışma: Gebe ya da postpartum dönemdeki kadınların inme geçirme riski 11/100000 ila 34/100000 arasında değişmekle 
birlikte gebe olmayan yaşıtları kadınlara göre artmıştır(10.7/100000). Gebelikte inme %10 antepartumda %40 geri kalan gebelik 
döneminde, %50 de taburculuk sonrası ve postpartum dönemde gerçekleşir. Antenatal perioddaki kadınlarda inme insidansı 
üreme çağındaki gebe olmayan kadınlara göre benzer orandadır. Gebeliğe bağlı inme için risk faktörleri sezaryen doğum, 
gebelik tansiyonu postpartum enfeksiyonlardır.Gebelikte akut stroke tedavisi genel populasyona göre hemen hemen aynı 
prensipleri içerse de fibrinolitik kullanmak relatif kontraendikasyon kabul edilmektedir.Gebelik esnasında iskemik inme nispeten 
az görülmesine rağmen, yüksek morbidite, mortalite oranları ve fetal komplikasyonlar nedeni ile tanısı ve yönetimi zorlu, 
multidisipliner yaklaşım gerektiren bir süreçtir. İskemik inme tedavisinde sık kullanılan birçok ilacın gebelikte güvenilirliği ile ilgili 
yetersiz veri olması akut tedavisi için daha fazla çalışma yapılması ve kılavuzlar oluşturulmasına ihtiyaç doğurmaktadır. 
  
Anahtar Kelimeler: Gebe, iskemik inme, vücut yarısında uyuşukluk 
 
 
P 372 ULTRASON MUAYENESİ HER ZAMAN DOĞRUYU GÖSTERMEZ !!! 
  
Gökhan Ersunan1, Özlem Bilir1, Ahmet Celapoğlu2, Mehmet Altuntaş1, Asım Kalkan1, Tuğba Durakoğlugil3 
 

1Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Rize 
2Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahi Ana Bilim Dalı, Rize 
3Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, Rize 
  
Giriş: Over teromları en sık gözlenen germ hücreli tümörlerdir. Teratomlar her üç germ hücre tabakasından köken almaktadır. 
Matür kistik teratom, dermoid kist olarakta bilinmekte olup, klinik ve radyolojik bulguları iyi bilinen en sık karşılaşılan 
teratomlardır. Bu tümörler çocuklarda ve 30 yaş altında en sık görülür. Çoğu zaman tanısı ultrason muayenesi ile konsada biz 
burada ultrason bulgusu sağ over olarak gözüken sol demoid kist olgusunu tartışıcaz. 
Olgu: 17 yaşın da bayan hasta karın ağrısı şikayeti ile acil polikliniğine başvurmuştur. Yapılan batın muayenesinde defans 
olmayıp sol alt kadranda yaygın hassasiyet mevcut idi. Barsak sesleri dakikada 3-4 defa doğal, perküsyonda alt orta hatta 
matite mevcuttu. Diğer sistem muayeneleri doğaldı. Laboratuvar tetkiklerinde WBC 9500 K/UL Hgb 14,3 gr/dl Htc % 40,9, Plt 
291 K/UL idrar tetkiki ve biyokimyada özellik yok BHCG 0.5 U/dL Hastada sol over kist torsiyonu ve over kist rüptürü ön tanısı 
düşünülüp batın usg istendi. Radyoloji kiniği tarafından yaılan ultrason muayenesinde sağ adneksiyel alanda 63x65 mm 
boyutlarında anekoik yüksek basınçlı kist ve komşuluğunda 25x20 mm boyutunda hiperekoik görünüm izlenmiştir. Hastaya 
kadın doğum kliniği ile konsülte edildi. Kadın doğum kliniği mevcut muayene bulguları ile ultrason muayene bulgusunun 
örtüşmediğini, mevcut kliniğinin başka bir patoloji sonucu olabileceğini düşündü. Hastanın mevcut kliniğini açıklamak için 
radyoloji kliniği ile görüşülüp acil batın MRİ planlandı. Batın MRİ raporunda “Sağ over normaldi. Sol over boyutları artmış olup 
normal lokalizasyonunda izlenmeyip uterus posteriorunda yerleşmiş, içerisinde yaklaşık 7x6 cm boyutunda ince duvarlı kistik 
lezyon mevcuttu. Kistin sol lateral komşuluğunda dermoid kist ile uyumlu görünüm izlenmişti Ayrıca sol over torsiyonu ile uyumlu 
görünüm mevcuttu. Hasta çocuk cerrahi ile konsülte edilip operasyona alındı. Operasyondan 3 gün sonra haliyle taburcu olup 
daha sonraki takiplerinde herhangi bir sorun izlenmemiştir. 
Sonuç: Ultrason muayenesi bir acil kliniğinde çok önemli olsa dahi fizik muayene ile korelasyonunun çok daha önemli olduğu 
düşünmekteyiz. 
  
Anahtar Kelimeler: Dermoid kist, ultrason, MRI 



11. TÜRKİYE ACİL TIP KONGRESİ 
 
26 – 29 Ekim 2015, Acapulco Otel, KKTC 

 
	  

292	  

TATKON 2015 

P 373 KETİAPİNİN NÖROLEPTİK MALİGN SENDROM GELİŞİMİNDEKİ ROLÜ 
  
Şebnem Zeynep Eke, Erdem Kurt, Yalman Eyinç, Cansu Arslan, Demet Devrimsel Doğan, Elif Burcu Garda, Ebru Ünal 
Akoğlu, Özge Ecmel Onur 
 
Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İstanbul 
  
Giriş: NMS, antipsikotiklerin kullanımı ile ortaya çıkan, hayatı tehdit eden bir nörolojik acildir.NMS’in gelişiminden daha çok tipik 
antipsikotikler sorumlu olmasına rağmen, atipik antipsikotiklerin kullanımı, dopaminerjik tedavinin kesilmesi ve anti-emetiklerin 
kullanımı sonucunda da gelişebilir. Nöroleptik kullanan hastalarda NMS gelişimi %0.2 ile %3.2 arasında değişir. Yeni kuşak 
nöroleptiklerin kullanımı ile bu oran %0.01-%0.02’ye kadar gerilemiştir. Bu vaka ile şizofreni tedavisinde yüksek doz ketiapin 
kullanımı sonrasında nadir gelişen bir NMS olgusundan bahsedeceğiz. 
Olgu: 21 yaşında şizofreni tanısı ile 15 gündür ketiapin 400mg/gün kullanan hasta, 2 gündür ateş ve bilinç bulanıklığı olması 
üzerine acil servise getirildi. Hastanın gelişinde GKS:11 Ateş:38,7C,Tansiyon:150/80mmHg, Nb:105/dk, sO2:%95 olarak 
ölçüldü. Hastanın anamnezinde ateşini açıklayabilecek bir enfeksiyon odağına rastlanmadı. Fizik muayenede belirgin bir özellik 
saptanmadı. Nörolojik muayenesinde bilinç konfü, non-koopere, ajite; ense sertliği ve diğer meningeal irritasyon bulgularına 
rastlanmadı. İstenilen laboratuvar tetkiklerinde lökosit sayısı 17300/mm3, hemoglobin düzeyi 14,2 gr/dl, AST:291 U/L, ALT:61 
U/L, kreatinin kinaz düzeyi 27790 U/L olarak saptandı. Hastadan madde kullanımı şüphesi ile gönderilen idrar kanabinoid düzeyi 
sıfır geldi. IV sıvı hidrasyonu ve dış soğutma uygulanmasına rağmen ateşi devam eden ve hafif kas rijiditesi gelişmeye başlayan 
hastada Nöroleptik Malign Sendrom düşünüldü. Hasta yoğun bakım ünitesine yatırıldı.  
Sonuç: Ketiapin atipik nöroleptik bir ajandır. Literatüre baktığımızda Ketiapin kullanımı neticesinde gelişmiş sadece 20 NMS 
vakası bildirilmiştir.. Bu vakaların çoğunda ya ketiapin ile birlikte başka bir nöroleptik ajan reçete edilmiş, ya anti-parkinsonizm 
ilaçlarının ani kesilmesi durumlarında gözlenmiştir. Ketiapin tek başına nadir olarak NMS gelişimine neden olmasına rağmen 
yüksek doz kullanımı veya dozun hızlı olarak yükseltilmesi durumunda NMS gelişme sıklığı artmaktadır. Aile hekimleri ve 
psikiyatristler tarafından giderek artan kullanılma oranı bu duruma dikkat edilmesi gerekliliğini arttırmaktadır. 
  
Anahtar Kelimeler: Nöroleptik malign sendrom, ketiapin, yoğun bakım 
 
 
P 374 YÜKSEK BASINÇLI HAVA YARALANMASI: OLGU SUNUMU 
  
Bülent Taşkın, Atanur İnce, Ali Çelik, Çiğdem Özpolat, Serkan Emre Eroğlu, Haldun Akoğlu, Arzu Denizbaşı 
 
Marmara Universitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp ABD, Istanbul 
  
Giriş: Yüksek basınçlı maddelerin baro-travmaları sanayi çalışanlarında sık görülmektedir. Bu tür yaralanmalar en sık üst 
ekstremitede özellikle de karşı ekstremitede karşımıza çıkmaktadır. Ortaya çıkacak olan hasarda enjekte olan kimyasalın 
özelliği ve hasar gören anatomik bölge prognozu belirler. Yüksek basınçlı hava ile yaralanmalar diğer kimyasallara göre daha 
masum görülmekte olup basıncın yüksek olması ve anatomik bölgenin özelliği de hasarın boyutunda etkilidir. Bu vakada amaç 
cilt altına yüksek basınçlı hava enjeksiyonu ile ortaya çıkabilecek ciddi komplikasyonlara dikkat çekmektir. 
Olgu: 21 yaşında erkek hasta sol el sırtına hava tabancasının batması sonucu el yaralanması ile acil servise başvurdu. 
Gelişinde GKS:15, vital bulguları stabildi. Fizik muayenesinde sol el sırtında ödem mevcut, palpasyonda krepitasyon saptandı. 
Diğer sistem muayenelerinde patoloji saptanmayan hastanın sol el ve sol ön kol grafileri istendi. Direk grafisinde cilt-altı 
amfizemi saptanan hasta kompaartaman gelişme riski açısından ortopedi bölümüne konsulte edildi. Hastaya tetanoz proflaksisi 
ve geniş spektrumlu antibiyotik yapıldı. Acil girişim düşünülmeyen hasta takibe alındı. Takibinde ödeminde gerileme saptanması 
üzerine hastaya oral antibiyotik ve analjezik reçete edildi ve poliklinik kontrolüne çağrılarak taburcu edildi. 
Tartışma: Elde yüksek basınçlı maddelerle meydana gelen yaralanmalar diğer dokulara oranla daha fazla görülmektedir. 
Özellikle karşı ekstremitede görülmektedir. ciltte oluşan hasar önemsiz gibi görünmekte ancak cilt altında oluşan hasar daha 
belirgin olmaktadır. Hasarın ciddiyetini, maddenin dokuda oluşturduğu distansiyon, kimyasal irritasyon ve meydana gelen 
sekonder enfeksiyon belirler. Yüksek basınçlı yaralanmalarda hava ile yaralanmaların kimyasallara göre daha az zararlı olduğu 
düşünülmektedir. Ancak anatomik bölge ve basıncın yüksek oluşu hasar riskini artırmaktadır. Hastalar enfeksiyon ve yüksek 
basıncın neden olabileceği vaskuler ve doku yaralanması açısından yakından takip edilmelidir.  
  
Anahtar Kelimeler: Baro-travma, el travması, yüksek basınç 
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P 375 DEPLASE BURUN KIRIĞIYLA GELEN HASTADA ATRİYOVENTRİKÜLER TAM BLOK 
  
Murat Sarıtemur, Orhan Tanrıverdi, Atıf Bayramoğlu, Erdal Tekin, Sibel Güçlü, Fatih Mehmet Sarı 
 
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Erzurum 
  
Giriş: Tam kalp bloğunda (3. derece atriyoventriküler blok) atriyoventriküler iletim tamamen kaybolmuştur. Supraventriküler 
uyarılardan hiçbiri ventriküllere iletilemediğinden atriyumlar ve ventriküller ayrı ayrı çalışır. Hastaların kliniğinde solukluk, göz 
kararması, baş dönmesi, el ve ayaklarda kasılmalar, şuur kaybı ve solunum durması gibi geniş bir semptom aralığı mevcuttur. 
Özellikle şuur problemi olan hastalar, acil servise eşlik eden travmaya bağlı klinik tablo ile başvurabilirler. Yazımızda acilimize 
burun kırığı nedeniyle gönderilen ve değerlendirme sonrası atriyoventriküler tam blok tespit edilen bir hastayı sunmayı 
amaçladık. 
Vaka: 58 yaşında bayan hasta düşme sonucu burunda kanama şikayetiyle dış merkeze başvurmuş ve burunda kırık tespit 
edilmesi üzerine kulak-burun-boğaz bölümü ile görüşülerek tarafımıza gönderildi. Hastanın gelişinde bilinci açık, kan basıncı 
105/60 mmHg ve nabız 47/dakika idi. Burun kanamsı halen devam eden hastanın yapılan değerlendirmesinde burunda deplase 
kırık tespit edildi. Kardiyak muayenesinde bradikardisi dışında ek patoloji olmayan hastanın diğer sistem muayeneleri de 
normaldi. Kulak-burun-boğaz kliniği tarafından kanamasına müdahale edildi ve burun tamponu uygulandı. Çekilen anamnezinde 
hastanın başının dönmesi sonrasında düştüğü öğrenildi. Çekilen elektrokardiyografisinde atriyoventriküler tam blok saptanan 
hasta kardiyoloji kliniğine yatırıldı. 
Sonuç: Acil servise başvuran hastalardan detaylı bir anamnez alınmalı ve vital bulguları eksiksiz bakılmalıdır. Özellikle sebep-
sonuç ilişkisi iyi değerlendirilirse hasta için daha önem arz eden tanılar atlanmamış olacaktır. 
  
Anahtar Kelimeler: Atriyoventriküler blok, bradikardi, baş dönmesi, trauma 
 
 
P 376 BİRİ DAMARIMA MI BASTI? STEMI NEDENİ OLARAK KARDİYAK İNVAZYON 
  
Ahmet Tunç Deniz, Ayhan Aköz, Selçuk Eren Çanakçı, Çağaç Yetiş, Serhat Örün, Yunus Emre Özlüer 
 
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Aydın 
  
STEMI, MI’ın tipik klinik bulgularının olması ile birlikte devam eden EKG’de ST elevasyonunun ve miyokart nekrozunu gösteren 
biyomarkerların yüksekliğinin eşlik ettiği bir sendromdur. 
Bizim olgumuz 63 yaşında bir erkek hastaydı.Skuamoz hücreli akciğer kanseri tanısıyla onkolojiden takipli, PET-BT çekimi 
sırasında senkop geçirmesi üzerine acil servise getirildi.Hastanın yeni başlayan bir göğüs ağrısı şikayeti mevcuttu.Eski VT 
öyküsü olan hasta monitörize edildi. Hastanın genel durumu iyiydi. TA:120/70 mmHg, Nb:90/dk ateş:36.2 parmak ucu kan 
şekeri:92 idi. Hastanın çekilen EKG’si sinüs ritmi, tüm göğüs derivasyonlarında(V1-V6) ST segment elevasyonu mevcuttu. 
Hastanın rutin laboratuar tetkiklerinde kreatinin:1.73 mg/dl, hb:8.3 g/dl olması dışında özellik yoktu. Troponin I: 0.062 pg/ml, CK-
MB 0.5 ng/ml olarak negatif saptandı. Kardiyolojiye konsülte edilen hasta hemen primer PCI yapılmak üzere koroner angiografi 
ünitesine alındı. Hastanın yapılan anjiografisinde normal koroner arterler saptandı ve koroner yoğun bakım ünitesine yatışı 
verildi. Koroner ybü’nde takibinde kardiyak MR görüntüleme yapılan hastanın MR’ında septum distal kesiminde apekse doğru 
devam eden en geniş yerde 50x54 mm çapında, sağ hilus düzeyinde yaklaşık 64x39 mm çapında kitle benzeri görünüm 
kazanmış duvar kalınlaşması izlendi. Hastanın yapılan ekokardiografisinde sol ventrikül çapı artmış olup sol ventrikül segmenter 
duvar hareket kusuru görülmüştür. (anterior septum-anterior-apex ağır hipokinetik). Ejeksiyon fraksiyonu %38, 1-2. Derece aort 
yetmezliği izlendi. Skuamoz hücreli akciğer CA tanılı hastada mevcut bulgular ışığında kardiyak metastaz düşünüldü. VT öyküsü 
de olan hastaya ICD implantasyonu yapıldı. 
Bizim bu vakayı sunmaktaki amacımız STEMI’nin sadece koroner arter hastalığına bağlı ortaya çıkmadığını 
hatırlatmaktı.Kardiyak invazyon, intrakardiyak metastaz veya buna benzer koroner arterlere bası yapan sebepler STEMI olarak 
acil serviste karşımıza çıkabilir. 
  
Anahtar Kelimeler: Göğüs ağrısı, kardiyak invazyon, STEMI 
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P 377 DİYABETİK AYAK: NE ZAMAN AMPÜTE EDİLMELİ? 
  
Murat Sarıtemur, Orhan Tanrıverdi, Atıf Bayramoğlu, Erdal Tekin, Oktay Özpolat 
 
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Erzurum 
  
Giriş: Sistemik ve kronik komplikasyonlarla seyreden diyabetes mellitusda sık görülebilen diyabetik ayak; nöropati ve periferik 
arter hastalığının sonucu gelişen iskemi zemininde, aşırı basınç yükü ve enfeksiyonun da katılmasıyla gelişir. Organ kaybına 
götürebilen bu durum ruhsal, bedensel, sosyal ve ekonomik sonuçları olan ciddi bir komplikasyondur. Travmaya bağlı olmayan 
amputasyonların %50’ si bu sebeple olmaktadır ve % 24’ü topuk, % 6’sı mid-foot, % 39’u diz altı ve % 21’i de diz üstü 
şeklindedir. Yazımızda bakımı iyi yapılmamış ve geç dönemde diz üstü ampütasyona gitmiş bir diyabetik bacak olgusu sunmayı 
amaçladık. 
Vaka: 55 yaşında bir erkek hasta acilimize alt ekstremitelerde yara şikayetiyle getirildi. Gelişinde genel durumu orta, kan basıncı 
133/75 mmHg, nabız 87/dakika ve ateş 36,8 °C idi. Öyküsünde doğuştan sağır ve dilsiz, yirmi yıldır diyabetik olduğu, bir yıl önce 
by-pass ameliyatı geçirdiği ve bir ay önce de iskemik stroke tanısıyla nöroloji kliniğinde yattığı öğrenildi. Hastanın yaralarının 
yıllardır olduğu ancak tibia ön yüz ve bacak arkasındaki yaraların nöroloji kliniğinde yattığı sırada ortaya çıktığı öğrenildi. Fizik 
muayenede sol dorsalis pedis ve tibialis posterior nabızları alınamıyordu. Diz altı soğuk ve soluk idi. Sol bacak ön ve arka 
yüzlerde ve ayakta 7x8 cm, 10x5 cm ve 8X3 cm boyutlarında ülseratif ve nekroze lezyonlar mevcuttu. Diğer muayene 
bulgularında özellik yoktu. Hasta kalp-damar cerrahisi ve ortopedi kliniklerine danışıldıktan sonra sol bacak için dizüstü 
amputasyon kararı verildi ve hasta ortopedi tarafından opere edildi. 
Sonuç: Kontrolsüz diyabet sadece diyabetik ayak yapmayıp, bacağın büyük bir bölümünü etkileyebilir. Bu durumu önlemek için 
iyi bir yara bakımının yanında ampütasyon da gerekli ise geciktirilmemelidir. 
  
Anahtar Kelimeler: Diyabetik ayak, yara bakımı, amputasyon 
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P 378 UYUŞTURUCU MADDE KULLANIMINA BAĞLI GELİŞEN PULMONER EMBOLİ: OLGU SUNUMU 
  
Deniz Algedik, Halil Dogan, Dogac Niyazi Ozucelik, Sezgin Sarikaya 
 
1Department of Emergency Medicine, Bakirkoy Dr. SadiKonuk Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey 
  
Giriş: Pulmoner trombo emboli tanısı güç konulan ancak mortalitesi yüksek olan klinik bir durumdur. Uyuşturucu madde 
bağımlılarında pulmoler emboli gelişmesi nadir olup bu olguların çoğunluğu IV madde kullanımına bağlıdır. Sentetik kannabinoid 
kullanımına bağlı pulmoner emboli vakası ise daha önce bildirilmemiştir. Bu olgu ile kronik inhalar sentetik kannabinoid, extazi 
ve eroin kullanım öyküsü olan 17 yaşındaki hastada pulmoler emboli gelişimini litratürler eşliğinde tartıştık.  
Olgu:  
17 yaş erkek hasta bir gün önce başlayan sol yan ağrısı ve öksürük şikâyeti ile acil servise başvurdu. Hastanın 3 yıldır bonzai, 
extazi ve son 5 aydır da eroin kullanma öyküsü mevcut. Hastanın geliş tansiyonu 110/60 mmHg, nabız:105/ dakika, solunum 
sayısı 18/dakika idi. şuur açık, koopere, oryante, glaskow koma skalası 15,Yapılan sistem muayeneleinde solunum sesleri sol 
akciğer bazalde azalmış, ekspiryum uzundu. Her iki akciğer bazalde ral mevcut idi. Diğer sistem muayeneleri doğaldı. Çekilen 
EKG de sinüs taşikardisi mevcuttu. Laboratuar tetkiklerinde WBC: 9.400/mL (normal: 4.000- 11.000), CRP 3.59 olup diğer 
parametreler normal sınırlarda idi. Çekilen torax BT de sol akciğer alt lob posterobazal segmentinde plevral tabanlı üçgen şekilli 
konsolidasyon alanı izlendi, sağda en kalın yerinde 4mm, solda en kalın yerinde 6 mm ölçülen minimal plevral efüzyonlar 
izlendi, perikardiyal aralıkta en kalın yerinde 10mm ölçülen perikardiyal effüzyon izlendi. Ekokardiografide patoloji saptanmayan 
hastanın çekilen iv kontrastlı torax BT sinde; solda alt lobun posterobazal ve lateral bazal segmenter ve subsegmenter arter 
dalları içinde emboli ile uyumlu olduğu düşünülen hipodens dolum defektleri izlendi. Nazal kanülle 2 lt’den oksijen ve düflük 
molekül ağırlıklı heparin başlandı. Hemodinamisi stabil olan hasta acil servisimizde takibe alındı. 
Sonuç: Genç, madde bağamlılığı olan, açıklanamayan plevral ve perikardial mayisi bulunan hastalarda pulmoner emboli 
gelişebileceği akılda tutulmalıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: Bonzai, pulmoner emboli, sentetik kannabinoid, uyuşturucu madde 
 
 
P 379 YAN AĞRISININ AYIRICI TANISININ ÖNEMİ !!! 
  
Gökhan Ersunan, Özlem Bilir, Asım Kalkan, Mehmet Altuntaş, Özcan Yavaşi 
 
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Rize 
  
Giriş: Tromboembolik renal arter tıkanıklığı, çoğu zaman geri dönüşümsüz renal infakt meydana geldikten sonra konulan ciddi 
bir klinik tablodur. Etyoloji de travma yanı sıra atriyal fibrilasyon gibi kardiyak aritmilerle ilişkilidir. Burada atriyal fibrilasyonu olan 
ve sağ yan ağrısı ile acil kliniğimize başvuran bir renal arter embolisi olgusunu sunmaktayız.  
Olgu: 62 yaşında erkek hasta, kliniğimize karın ağrısı nedeniyle başvurdu. Hastanın karın ağrısı orta hattan başlayıp batın sağ 
üst ve yan kadrana lokalize olmuş. 6 saat önce başlayan ağrıya, bulantı ve kusma eşlik ediyormuş. Soy geçmişinde özellik 
olmayıp öz geçmişinde, kalp ritim bozukluğu mevcut. Vital bulguları, TA: 110/65 mmhg, Nabız: 90/dk, Ateş: 36.4 C Fizik 
muayenede; kalp sesleri dinlemekle aritmik S3 S4 yok, ek ses üfürüm yok. Batın muayenesinde barsak sesleri normokinetik ve 
batın sağ üst kadranda palpasyonla hassasiyeti mevcuttu. Hastanın çekilen EKG’sinde atriyal fibrilasyonu gözlenmekteydi. 
Hastanın çalışılan tetkiklerinde, Wbc. 8520 K/UL, HGB 16,1 gr/dL PLT 188000 K/UL, Üre 38 mg/dL, kreatinin 0,91 mgr/dL, İdrar 
tetkikinde bir özelliliğe rastlanmadı. Hastanın batın USG’sinde patolojik bulguya rastlanılmaması üzerine mezenter arter embolisi 
düşünülen hastaya BT angio planlandı. Çekilen BT angioda hastanın sağ böbrekte infarkt 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 düşünülmesi gereken acil tıbbi 
durumlardan biridir. 
  
Anahtar Kelimeler: Renal arter embolisi, atriyal fibrilasyon, batın tomogrofisi 
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P 380 TRAVMATİK AORT DİSEKSİYONU: OLGU SUNUMU 
  
Murat Sarıtemur, Ayça Çalbay, Atıf Bayramoğlu, Fatma Çakmak, Esra Şentürk, Orhan Tanrıverdi 
 
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Erzurum 
  
Giriş: Aortun intima ve media tabakasındaki bir yırtıktan dolayı medianın dış 1/3 tabakası arasında kanın ilerlemesine aort 
diseksiyonu denir. Akut travma sonrası oluşan aort diseksiyonları yüksek mortalite taşır. 
Vaka: 52 yaşında bayan hasta araç içi trafik kazası sonrası acil servisimize getirildi.Genel durumu orta bilinci açık, oryante ve 
koopere olan hastanın vital bulguları stabildi. Her iki göğüs kafesinde ağrı- hassasiyet, sol omzunda ağrı, burnunda ağrı, septum 
deviasyonu mevcuttu. Hemogramında wbc: 23500, hgb:13,2, plt:310000 idi. Biyokimya değerlerinde belirgin bir patoloji yoktu. 
Hastaya direk grafileri ile birlikte torax-batın ve beyin tomografisi çekildi. Bilateral multible kot kırıkları, minimal hemotoraksı ve 
pnömotoraksı, sol klavikula kırığı, bilateral kalça kırığı, L2-4 transvers proçes kırığı ve sol subklavien arterden başlayan yaklaşık 
2,5cm uzanan torasik aort diseksiyonu gözlenen hasta takip amaçlı kalp damar cerrahisi servisine yatırıldı. Takiplerinde bir 
sıkıntı gözlenmeyince hasta ortopedi servisine devredildi. 
Sonuç: Ciddi travması olan hastalarda genellikle eşlik eden yaralanmalardan dolayı subklinik travmatik aort diseksiyonu gözden 
kaçabilir. Travmanın şiddetiyle etkilenen bölgeler dışında vücut bir bütün olarak değerlendirilmelidir. Travmatik aort diseksiyonu 
bulguları silik olabileceği için öncelikle bu yaralanmadan şüphelenmek gerekir ve değerlendirmede göz ardı edilmemelidir. 
  
Anahtar Kelimeler: Travma, toraks, aort diseksiyonu 
 
 
P 381 MULTIPLE ABSCESS AFTER APPENDECTOMY 
  
Mehmet Ünaldı1, Ümit Ölmez1, İsmail Yeşiltaş1, Ersen Gündüz1, Kurtuluş Açıksarı1, Hatice Eryiğit2 
 

1Istanbul Medeniyet University, Goztepe Training and Research Hospital, Emergency Department, Istanbul 
2Dr Lutfi Kirdar Kartal Training and Research Hospital, Thoracic Surgery Department, Istanbul 
  
Intra-abdominal abscess development is a major complication in patients who underwent appendectomy. We aim to provide in 
this study that the young patient applied appendectomy was admitted with abdominal pain in ER. 20 year-old male patient had 
been undergone appendectomy two weeks ago. He was admitted with sudden onset of abdominal pain and fever complaints in 
ER and had diffuse abdominal tenderness in physical examination. Abdominal CT scan revealed fluid collections in midline of 
lower quadrant (31×19 mm and 22×16 mm) and superior neighborhood bladder (83×40 mm). The patient diagnosed 
intraabdominal abcess was interned general surgery clinic. Intra-abdominal abcess after appendectomy is an important cause of 
morbidity. Therefore the patients should be cautionally evaluated in ER. 
  
Keywords: Abcess, abdomen, appendectomy 
 
 
P 382 ORJİNİ BELİRSİZ HAVA KAÇAĞI: TRAVMATİK PNÖMOMEDİASTİNUM 
  
Özgür Dikme, Mehmet Oktay Alkan, Hakan Topaçoğlu 
 
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İstanbul 
  
Giriş: Pnömomediastinum ilk defa 1819 yılında Laennec tarafından travmatik yaralanmanın sonucu olarak tanımlandı. 
Pnömomediastinum etyolojisi multifaktöryeldir, mortalite ve morbiditesi genellikle altta yatan hastalık durumuyla ilişkilidir. 
Spontan pnömomediastinum sıklıkla kendini sınırlayan bir durum olup nadiren ciddi ve yaşamı tehdit eden semptomlara neden 
olurken travmatik pnömomediastinum olgularında altta yatan olası ciddi bir yaralanma açısından dikkatli olunmalıdır.  
Olgu: 40 yaşında erkek hasta acil servise göğüs ve sırt ağrısı ile başvurdu. Öyküsünde ağrının 2 saat öncesinde kendisine 
atılan topu yakalamak isterken sırtını direğe çarptıktan sonra başladığı öğrenildi. Özgeçmişinde ve soygeçmişinde özellik 
saptanmadı. Vital parametreleri normal saptandı. Fizik muayenesi olağan olarak değerlendirildi. PA akciğer grafisinde ve torakal 
vertebra grafilerinde patoloji saptanmadı. Ancak hastanın gerilemeyen ağrısı nedeniyle çekilen toraks bilgisayarlı tomografisinde 
pnömomediastinum saptandı. Oral kontrastlı toraks bilgisayarlı tomografi ve bronkoskopide patoloji saptanmayan hasta izlem 
amaçlı göğüs cerrahisi servisine interne edildi. Yakınmaları gerileyen ve kontrol toraks bilgisayarlı tomografisi olağan saptanan 
hasta izleminin 3. gününde taburcu edildi. 
Sonuç: Minör travma sonrasında olsa bile gerilemeyen sırt ve göğüs ağrısı olan hastalarda atta yatan ciddi bir patolojinin 
habercisi olabilecek pnömomedistinum mutlaka hatırlanmalıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: Göğüs ağrısı, pnömomediastinum, travma 
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P 383 ACİL SERVİSTE NADİR BİR OLGU: GASTRİK VOLVULUS 
  
Özgür Dikme, Süleyman Alpar, Hakan Topaçoğlu 
 
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İstanbul 
  
Giriş: Gastrik volvulus midenin 180°'den fazla anormal rotasyonu sonucu inkarserasyon ve strangülasyon ile sonuçlanabilen 
kapalı-loop tıkanıklığı ile karakterize nadir görülen bir klinik durumdur. Kadın ve erkekte benzer sıklıkta fakat 50 yaşından önce 
nadir görülür. Şidettli epigastrik ağrı, öğürme olmaksızın kusma ve nazogastik tüp takmada başarısızlık uyarıcı olmalıdır. 
Olgu: 89 yaşında kadın hasta acil servise karın ağrısı ve siyah dışkı şikayetleri ile getirildi. Anamnezinde ağrının 2 gün önce 
aniden başladığı ve 2 saat kadar önce de siyah renkli dışkılamasının başladığı öğrenildi. Diabetes mellitus ve konjestif kalp 
yetmezliği olduğu öğrenildi. Vitalleri 145/dk haricinde normal olarak değerlendirildi. Muayenesinde batın distandü görünümdeydi 
ve palpasyonla epigastrik bölgede hassasiyet saptandı. Rektal tuşe melena ile uyumluydu. Diğer sistem muayeneleri olağan 
olarak değerlendirildi. Biyokimyasal parametreleri olağan olarak değerlendirildi. Nazogastrik tüp ilerletilemedi. Hastanın mide 
içeriği ile uyumlu kusmaları olması üzerine çekilen ayakta direk batın grafisinde orta batında dilate mide ile uyumlu olabilecek 
görünüm saptandı. Bilgisayarlı batın tomografisinde midenin kaskat görünümde olduğu antrum seviyesinde fundusa kendi 
üzerine katlanmış olduğu saptanan hastaya üst gastrointestinal endoskopi yapıldı. Aktif kanaması olmayan hastanın gastrik 
volvulusu endoskopik olarak açıldı ve servise interne edildi. Yakınmaları gerileyen hasta servis izleminin 5. gününde taburcu 
edildi. 
Sonuç: Acil servise şiddetli epigastrik ağrı, kusma ile başvuran ve nazogastrik tüp takılırkan zorlanılan yaşlı hastalarda yüksek 
mortalite (%30-50) ile seyredebilen gastrik volvulus mutlaka ayırıcı tanıda akılda tutulmalıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: Gastrik volvulus, karın ağrısı, yaşlı hasta 
 
 
P 384 ÖZEFAGUS PERFERASYONU 
  
Gökhan Ersunan, Özlem Bilir, Asım Kalkan, Mehmet Altuntaş 
 
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Rize 
  
Giriş: Özofagus perforasyonu seyrek olarak görülen ancak yüksek mortalite ile seyreden bir patolojik durumdur. Erken 
dönemde tanı konulup tedavi edilmesi gerekir. Özofagus perforasyonu önceleri genellikle barojenik veya travmatik nedenlerle 
oluşmakta iken son zamanlarda iatrojenik nedenler ön plana çıkmaya başlamıştır. Perforasyonların yaklaşık %51’i iatrojenik 
kökenlidir. Diğer özofagus perforasyonu nedenleri dışarıdan penetran travma, yabancı cisim yutulması barojenik travma, tümör 
erozyonu ve kavitasyonu, Barret ülseri ve viral enfeksiyonlardır. Perforasyon sonrası gelişen enfeksiyon sepsis ve şoka kadar 
değişen klinik tablo oluşturur. Biz burada 4gün önce yemek yerken kemik parçasının özefagusa takılması sonucu perforasyon 
ve mediastinit gelişen hastayı tartışıcaz. 
Olgu: 66 yaşında erkek hasta yutma güçlüğü şikayeti ile Artvin devlet hastanesine başvuruyor. alınan anamnezde 4 gün önce 
yemek yerken boğazına bir şey takıldığını, o günden beri yutma zorluğu çektiğni, göğsünde yanma ve ağrı oluştuğu öğreniliyor. 
Hastanın yapılan muayenesinde bilinci acık oryante koopere gks: 15, Nabız 95 atım/dk, TA 130/70 mmHg, Ateş 370 C Solunum 
sesleri bronko alveolar, ronküs ral yok, kalp dinlemekle S1, S2 doğal S3-S4, ek ses üfürüm yok. Diğer sistem muayeneleri 
doğal. Çekilen Toraks CT’de özefagus 1/3 alt kesimde kemik dansite ile uyumlu hiperdens görünüm, mediasten içinde serbest 
hava ile uyumlu görünüm mevcuttu. İleri tetkik ve tedavi için hastanemize sevk edilen hasta, hastanemizde özefagus cerrahisi 
yapılmadığı için özefagus cerrahisi yapılan ileri merkeze sevk edilmek istendi. En yakın merkez olarak Ankara Yüksek İhtisas 
hastanesinde yer bulundu. Uzun mesafeli sevk ve acil müdahale gerektiği için ambulans uçakla sevk edilmek istendi. Fakat 
mediastendeki hava uçak içindeki düşük basınçtan dolayı solunum sıkıntısını artıracağından ve kalbe bası yapıp dolaşımı 
bozacağından dolayı sağlık bakanlığı uçakla sevkini uygun bulmayıp kara ambulansı ile sevki yapılmıştır.  
Sonuç: Özefagus perferasyonun acil tedavisi ilk 24 saate yapılan desteklenmiş primer onarım oluşturur. Geç dönem olgularda 
basit drenajdan total özofajektomi ve gastrik rekonstrüksüyona kadar çok farklı yöntem kullanılmaktadır. 
  
Anahtar Kelimeler: Özefagus rüptürü, hava ambulans, hasta sevki 
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Bayramoğlu,	  A.	   33,	  P-‐142/174,	  P-‐145/176,	  P-‐148/177,	  P-‐149/178,	  	  
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Beyazal	  Çeliker,	  F.	   P-‐264/237	  

Beydilli,	  H.	   P-‐036/120,	  P-‐046/125,	  P-‐047/126,	  P-‐075/140,	  	  
P-‐083/144	  

Beyhun,	  E.	   S-‐03/61	  

Biberoğlu,	  S.	   P-‐218/214,	  P-‐307/259	  

Biçer,	  T.	   P-‐229/219,	  P-‐254/232	  

Bildik,	  F.	   S-‐71/96	  

Bilgiç,	  H.	  E.	   P-‐259/234	  

Bilgili,	  H.	   P-‐035/120	  

Bilgin,	  C.	   P-‐266/238	  

Bilgin,	  M.	   S-‐60/90,	  S-‐65/93	  

Bilgin,	  Y.	   P-‐145/176,	  P-‐147/177,	  P-‐148/177,	  P-‐149/178,	  	  
P-‐153/180	  
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S-‐23/71	  

Birdane,	  A.	   S-‐30/75	  
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Börta,	  T.	   P-‐103/154,	  P-‐200/205,	  P-‐206/208,	  P-‐327/268	  
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Çelenk,	  Y.	   P-‐004/104	  
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Çevik,	  A.	  A.	   52,	  P-‐155/181,	  P-‐157/182,	  P-‐196/202	  
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P-‐097/151,	  P-‐122/164	  

Copcuoğlu,	  Z.	   P-‐234/222,	  P-‐369/290	  

Çorbacıoğlu,	  K.	   46	  

Coşkun,	  A.	   P-‐198/204,	  P-‐239/224,	  S-‐57/89	  
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Coşkun,	  F.	   P-‐160/183,	  P-‐164/185,	  P-‐176/191	  
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Dağtekin,	  Ö.	   P-‐354/282	  
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P-‐065/135,	  P-‐112/159,	  P-‐114/160,	  P-‐120/163,	  	  
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Degirmenci,	  S.	   P-‐255/232,	  P-‐256/233	  

Delice,	  O.	   S-‐78/99	  

Delice,	  Y.	   P-‐220/215,	  P-‐319/265	  

Demet	  İnce,	  F.	   P-‐066/135	  

Demir,	  A.	   P-‐036/120	  

Demir,	  H.	   P-‐254/232	  

Demir,	  H.	  A.	   P-‐201/205,	  P-‐202/206,	  P-‐203/206,	  P-‐204/207,	  	  
P-‐205/207,	  P-‐210/210,	  P-‐217/213,	  P-‐283/246	  
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Demircan,	  A.	   34,	  P-‐202/206,	  S-‐71/96	  
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Demirkan,	  A.	   S-‐67/94	  

Demirkan,	  O.	   P-‐178/192,	  P-‐234/222,	  P-‐369/290	  

Deniz,	  A.	  C.	   P-‐077/141,	  P-‐078/141	  

Deniz,	  A.	  T.	   P-‐376/293	  

Denizbaşı,	  A.	   P-‐190/199,	  P-‐240/225,	  P-‐253/231,	  P-‐340/275,	  	  
P-‐350/280,	  P-‐362/286,	  P-‐371/291,	  P-‐374/292,	  	  
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Dişel,	  N.	  R.	   P-‐172/189,	  P-‐174/190	  

Divrikoglu,	  Y.	  S.	   S-‐33/76	  

Doğan,	  D.	   P-‐229/219,	  P-‐293/252	  

Doğan,	  D.	  D.	   P-‐248/229	  

Doğan,	  F.	  S.	   50,	  P-‐358/284	  

Dogan,	  H.	   P-‐222/216,	  P-‐235/222,	  P-‐236/223,	  P-‐237/223,	  
P-‐378/295,	  P-‐265/237,	  S-‐34/77,	  S-‐35/77,	  	  
S-‐39/79,	  S-‐80/100	  

Doğan,	  H.	  Y.	   S-‐17/68	  

Doğan,	  M.	   P-‐229/219,	  P-‐247/228,	  P-‐259/234,	  P-‐293/252,	  	  
P-‐345/277,	  P-‐346/278,	  S-‐50/85	  

Doğan,	  S.	   49,	  P-‐080/142,	  P-‐081/143,	  P-‐087/146,	  P-‐088/146,	  	  
P-‐089/147,	  P-‐090/147,	  P-‐091/148,	  P-‐193/201,	  	  
P-‐230/220	  

Doğan,	  T.	   P-‐066/135	  

Doğan,	  V.	   P-‐045/125,	  P-‐046/125	  

Doğanay,	  F.	   P-‐229/219,	  P-‐244/227,	  P-‐252/231,	  P-‐293/252	  

Dogru,	  A.	   P-‐255/232	  

Dogru,	  M.	   P-‐087/146,	  P-‐089/147	  

Doğru,	  M.	   P-‐080/142,	  P-‐193/201	  
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M.	  

S-‐02/60	  
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Eke,	  Ş.	   P-‐293/252	  

Eke,	  Ş.	  Z.	   P-‐247/228,	  P-‐346/278,	  P-‐373/292	  
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Kartal,	  M.	   53,	  P-‐309/260,	  P-‐334/272	  

Katı,	  Y.	   P-‐277/243,	  P-‐280/245	  

Kavalcı,	  C.	   P-‐056/129,	  P-‐105/155,	  P-‐198/204,	  P-‐199/204,	  	  
P-‐208/209,	  P-‐305/258,	  S-‐12/66	  

Kaya,	  B.	   P-‐269/239,	  S-‐40/80	  

Kaya,	  F.	  B.	   P-‐108/157,	  P-‐109/157,	  P-‐110/158,	  S-‐30/75,	  	  
S-‐48/84,	  S-‐62/91,	  S-‐65/93	  

Kaya,	  F.	  Ö.	   P-‐038/121	  

Kaya,	  H.	   P-‐039/122,	  S-‐13/66	  

Kaya,	  İ.	   P-‐006/105	  

Kaya,	  N.	   P-‐236/223	  

Kayıpmaz,	  A.	  E.	   P-‐105/155,	  P-‐198/204,	  P-‐199/204,	  P-‐208/209,	  	  
P-‐305/258	  

Kaynak,	  M.	   P-‐280/245	  

Kaynak,	  M.	  F.	   P-‐277/243	  

Kaynakçı,	  B.	  M.	   S-‐70/95	  

Kececi,	  E.	   P-‐088/146	  

Keçecioğlu,	  A.	   P-‐126/166	  

Kekeç,	  Z.	   P-‐213/211	  

Kelepçe,	  Ö.	   P-‐352/281	  

Keleş,	  A.	   P-‐125/166,	  P-‐126/166,	  P-‐127/167,	  P-‐128/167,	  	  
P-‐201/205,	  P-‐217/213,	  P-‐238/224	  

Keşçioğlu,	  F.	   S-‐65/93	  

Keskin,	  İ.	   P-‐034/119	  

Keskin,	  S.	   P-‐366/288	  

Kilci,	  A.	  İ.	   S-‐53/87,	  S-‐73/97	  

Kim,	  S.	   S-‐09/64	  

Kirman,	  E.	   S-‐41/80	  

Kılıç,	  D.	   P-‐309/260,	  P-‐334/272	  

Kılıç,	  T.	  Y.	   P-‐040/122,	  P-‐059/131,	  P-‐066/135,	  S-‐29/74,	  	  
S-‐49/85,	  S-‐69/95	  

Kılıçaslan,	  İ.	   P-‐203/206,	  P-‐210/210,	  P-‐216/213,	  P-‐283/246	  

Kılıçlı,	  E.	   P-‐056/129,	  S-‐12/66	  

Kılınç,	  C.	  Y.	   P-‐036/120,	  P-‐076/140	  

Kılınç,	  R.	  M.	   P-‐076/140	  

Kırlı,	  I.	   P-‐036/120,	  P-‐076/140	  

Kırlı,	  U.	   P-‐036/120	  

Kıyak,	  R.	   P-‐275/242	  

Kıyan,	  S.	   P-‐221/215,	  P-‐304/257,	  P-‐308/259,	  P-‐317/264,	  	  
P-‐320/265,	  P-‐321/266,	  P-‐322/266,	  P-‐328/269	  

Kızılet,	  M.	   S-‐70/95	  

Kızıloğlu,	  İ.	   P-‐092/149	  

Kocabaş,	  Y.	   P-‐269/239	  

Koçak,	  A.	  O.	   P-‐140/173,	  P-‐142/174,	  P-‐143/175,	  P-‐145/176,	  	  
P-‐147/177,	  P-‐148/177,	  P-‐149/178,	  P-‐152/179,	  	  
P-‐153/180,	  P-‐156/181,	  P-‐158/182,	  P-‐211/210,	  	  
P-‐299/255,	  P-‐301/256,	  P-‐302/256,	  P-‐303/257	  

Koçak,	  P.	   P-‐049/127,	  P-‐050/127,	  P-‐051/127,	  P-‐052/128,	  	  
P-‐053/128,	  P-‐191/200	  

Kocalar,	  G.	   P-‐305/258,	  S-‐08/64,	  S-‐44/82	  

Kocaoğlu,	  S.	   S-‐01/60	  

Kocarslan,	  S.	   S-‐55/88,	  S-‐56/88	  

Kocaşaban,	  D.	  Ü.	   P-‐214/212	  

Kocatürk,	  A.	  D.	   P-‐248/229	  

Koçoğlu,	  O.	   P-‐367/289	  

Köksal,	  M.	   P-‐160/183	  

Köksal,	  Ö.	   32,	  P-‐034/119,	  P-‐058/131,	  P-‐060/132,	  P-‐068/136,	  	  
P-‐069/137,	  P-‐072/138,	  P-‐073/139,	  P-‐246/228,	  	  
P-‐275/242,	  P-‐349/279,	  S-‐36/78	  

Konar,	  M.	   S-‐45/83	  

Korçak,	  M.	  F.	   P-‐240/225,	  P-‐344/277	  

Korkmaz,	  T.	   31,	  P-‐348/279,	  S-‐22/71	  

Korkut,	  E.	   P-‐137/172	  

Korkut,	  S.	   P-‐137/172	  

Kose	  Ozlece,	  H.	   S-‐52/86	  

Köse,	  A.	   35,	  P-‐118/162,	  S-‐04/62,	  S-‐47/84,	  S-‐54/87	  

Köstekçi,	  Ş.	  K.	   P-‐307/259	  

Koyuncu,	  M.	   P-‐218/214,	  P-‐307/259	  

Koyuncu,	  S.	   P-‐101/153,	  P-‐218/214,	  P-‐307/259	  

Küçük,	  A.	   S-‐13/66	  

Küçük,	  E.	   P-‐195/202	  

Küçük,	  L.	   S-‐68/94	  

Kunt,	  M.	  M.	   S-‐02/60	  

Kuran,	  E.	   P-‐095/150,	  P-‐096/150	  

Kurt,	  E.	   P-‐247/228,	  P-‐293/252,	  P-‐345/277,	  P-‐373/292	  

Kurtoğlu	  Çelik,	  G.	   S-‐14/67,	  S-‐77/99	  

Küsken,	  Ö.	   P-‐244/227,	  P-‐252/231,	  P-‐259/234,	  P-‐260/235,	  	  
S-‐42/81,	  S-‐51/86	  

Kutur,	  A.	   P-‐049/127,	  P-‐050/127,	  P-‐051/127,	  P-‐052/128,	  	  
P-‐053/128,	  P-‐054/128,	  P-‐061/133,	  P-‐062/133,	  	  
P-‐122/164,	  P-‐191/200	  

Kuvaki	  Balkan,	  B.	   P-‐355/282	  

L	   	  

Levent,	  M.	   P-‐047/126	  

Leylek,	  H.	  E.	   P-‐058/131,	  P-‐246/228	  

Lök,	  U.	   P-‐055/129,	  P-‐067/136,	  P-‐103/154,	  P-‐200/205,	  	  
P-‐206/208,	  P-‐243/226,	  P-‐245/227,	  P-‐327/268	  

M	   	  

Mahsanlar,	  Y.	   P-‐001/103,	  P-‐002/103	  

Mamak,	  E.	  E.	  B.	   P-‐305/258	  

Mamak,	  T.	   P-‐135/171,	  P-‐190/199,	  P-‐332/271	  

Matyar,	  S.	   P-‐174/190	  

Mektebi,	  M.	  F.	   P-‐126/166,	  P-‐217/213	  

Memiş,	  G.	   P-‐083/144	  

Memiş,	  M.	  B.	   P-‐342/276	  
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Menteşe,	  A.	   P-‐098/151,	  S-‐72/96	  

Meral,	  O.	   P-‐310/260	  

Mert,	  D.	   P-‐034/119	  

Mestan,	  M.	   P-‐114/160	  

Metin	  Aksu,	  N.	   S-‐58/89,	  S-‐74/97	  

Mollamehmetoglu,H.	   S-‐22/71	  

Moray,	  G.	   P-‐105/155	  

Moray,	  M.	  N.	   P-‐297/254	  

Muratoğlu,	  M.	   P-‐056/129,	  S-‐12/66	  

Musalar,	  E.	   P-‐353/281	  

Mutlu,	  H.	   S-‐10/65	  

N	   	  

Nakış,	  B.	   P-‐228/219,	  P-‐232/221,	  P-‐247/228,	  P-‐342/276	  

Narin,	  M.	   P-‐093/149	  

Nebi,	  S.	   P-‐298/254	  

Nennicioğlu,	  Y.	   P-‐277/243,	  P-‐280/245,	  P-‐281/245	  

O-‐Ö	   	  

Ocak,	  T.	   P-‐080/142,	  P-‐081/143,	  P-‐082/143,	  P-‐087/146,	  	  
P-‐088/146,	  P-‐089/147,	  P-‐090/147,	  P-‐091/148,	  	  
P-‐154/180,	  P-‐193/201,	  P-‐230/220	  

Ocak,	  U.	   26	  

Ocak,	  Z.	   P-‐088/146	  

Öcal,	  O.	   P-‐248/229,	  P-‐250/230,	  S-‐51/86	  

Öcal,	  S.	   P-‐213/211	  

Ödemiş,	  İ.	   P-‐049/127,	  P-‐050/127,	  P-‐051/127,	  P-‐052/128,	  	  
P-‐053/128,	  P-‐054/128	  

Oğuz,	  B.	  A.	   P-‐239/224,	  P-‐241/225,	  S-‐67/94	  

Oguz,	  E.	   S-‐56/88	  

Oğuz,	  S.	   P-‐129/168,	  P-‐132/169	  

Oğuzman,	  M.	   P-‐110/158	  

Oktar,	  D.	   S-‐62/91	  

Oktay,	  C.	   38	  

Oktay,	  M.	   P-‐263/236	  

Öktem,	  B.	   P-‐128/167	  

Okur,	  O.	  M.	   P-‐198/204,	  P-‐239/224	  

Ölmez,	  Ü.	   P-‐347/278,	  P-‐351/280,	  P-‐381/296,	  S-‐37/78	  

Ömercikoğlu,	  S.	   P-‐253/231	  

Ömeroğlu,	  E.	   S-‐66/93	  

Ömür,	  D.	   P-‐355/282	  

Öncel,	  D.	   S-‐49/85	  

Oncel,	  M.	   P-‐256/233	  

Öncü,	  M.	  R.	   P-‐024/114,	  P-‐025/115	  

Öney,	  Ö.	   S-‐19/69	  

Ongun,	  Y.	  U.	   P-‐068/136,	  P-‐069/137,	  P-‐275/242,	  P-‐349/279	  

Onur	  Ecmel,	  Ö.	   P-‐293/252	  

Onur,	  B.	   P-‐244/227,	  S-‐50/85,	  S-‐51/86	  

Onur,	  Ö.	   55,	  P-‐229/219,	  P-‐240/225,	  P-‐253/231,	  P-‐258/234,	  	  
P-‐295/253,	  P-‐331/270,	  P-‐341/275,	  P-‐344/277,	  	  
S-‐61/91,	  S-‐66/93	  

Onur,	  Ö.	  E.	   P-‐248/229,	  P-‐259/234,	  P-‐260/235,	  P-‐292/251,	  	  
S-‐25/72	  

Onur,	  Ü.	  F.	   P-‐195/202	  

Öper,	  M.	   P-‐269/239	  

Orak,	  M.	   P-‐070/137,	  P-‐071/138,	  P-‐151/179	  

Oray,	  D.	   P-‐348/279	  

Örem,	  A.	   P-‐098/151	  

Örsoğlu,	  B.	   P-‐159/183,	  P-‐188/198,	  P-‐189/199,	  S-‐31/75	  

Oruç,	  O.	   P-‐165/186,	  P-‐175/191,	  P-‐178/192,	  P-‐179/193	  

Örün,	  S.	   P-‐335/272,	  P-‐376/293	  

Otal,	  Y.	   P-‐370/290,	  S-‐14/67	  

Oyur	  Çelik,	  G.	   S-‐21/70	  

Öz,	  T.	   S-‐05/62,	  S-‐14/67	  

Özakan,	  E.	   42	  

Özakın,	  E.	   P-‐108/157,	  P-‐109/157,	  P-‐110/158,	  P-‐155/181,	  	  
P-‐157/182,	  P-‐167/187,	  P-‐194/201,	  P-‐196/202,	  	  
S-‐18/69,	  S-‐20/70,	  S-‐30/75,	  S-‐48/84,	  S-‐60/90,	  	  
S-‐62/91,	  S-‐65/93,	  S-‐81/101	  

Özalp,	  D.	  S.	   P-‐228/219,	  P-‐259/234,	  P-‐260/235,	  P-‐345/277	  

Özaydın,	  V.	   S-‐37/78,	  S-‐64/92,	  S-‐79/100	  

Özbay,	  S.	   P-‐198/204,	  P-‐239/224	  

Özbek	  Bilgin,	  A.	   P-‐301/256,	  P-‐302/256,	  P-‐303/257	  

Özbilgin,	  Ş.	   P-‐355/282	  

Özçete,	  E.	   23,	  P-‐197/203,	  P-‐220/215,	  P-‐308/259,	  P-‐317/264,	  	  
P-‐322/266,	  P-‐328/269,	  P-‐338/274	  

Özdemir,	  F.	   P-‐058/131,	  P-‐060/132,	  P-‐068/136,	  P-‐069/137,	  	  
P-‐072/138,	  P-‐073/139,	  P-‐349/279,	  S-‐36/78	  

Özdemir,	  M.	   P-‐272/241,	  P-‐294/252	  

Özdemir,	  O.	   S-‐23/71	  

Özdemir,	  Ö.	   S-‐48/84	  

Özdemir,	  S.	   P-‐244/227,	  P-‐250/230,	  P-‐252/231,	  P-‐293/252,	  	  
S-‐51/86	  

Özdemirel,	  R.	  Ö.	   S-‐66/93	  

Özdinç,	  Ş.	   P-‐179/193	  

Özel,	  G.	   P-‐311/261	  

Özel,	  M.	   P-‐117/161,	  P-‐161/184	  

Özemir,	  S.	   S-‐50/85	  

Özen,	  C.	   P-‐325/267,	  S-‐25/72,	  S-‐61/91,	  S-‐66/93	  

Özer,	  E.	   S-‐70/95	  

Özerk,	  G.	   P-‐185/196	  

Ozgonul,	  A.	   S-‐55/88,	  S-‐56/88	  

Özgür,	  A.	   S-‐47/84	  

Özhasenekler,	  A.	   31,	  P-‐070/137,	  P-‐071/138,	  P-‐104/154,	  P-‐106/156,	  	  
P-‐107/156,	  P-‐370/290,	  S-‐01/60,	  S-‐14/67	  

Özışık,	  O.	   P-‐249/229	  

Özkan,	  İ.	  R.	   P-‐194/201	  

Özkaya,	  S.	   P-‐240/225,	  P-‐344/277	  

Özkula,	  U.	   P-‐104/154,	  P-‐106/156,	  P-‐107/156	  

Özlüer,	  Y.	  E.	   P-‐271/240,	  P-‐359/284,	  P-‐376/293	  

Özlük,	  Ö.	   P-‐248/229	  

Özmen,	  Z.	   P-‐360/285	  

Özpolat,	  Ç.	   21,	  P-‐135/171,	  P-‐190/199,	  P-‐240/225,	  	  
P-‐253/231,	  P-‐258/234,	  P-‐295/253,	  P-‐331/270,	  	  
P-‐332/271,	  P-‐340/275,	  P-‐341/275,	  P-‐344/277,	  	  
P-‐350/280,	  P-‐362/286,	  P-‐371/291,	  P-‐374/292,	  	  
S-‐61/91,	  S-‐66/93	  

Özpolat,	  O.	   P-‐145/176,	  P-‐147/177,	  P-‐377/294	  

Özşahin,	  F.	   P-‐004/104,	  S-‐03/61	  

Özsaraç,	  M.	   P-‐364/287,	  P-‐368/289	  

Özsivri,	  K.	   P-‐081/143,	  P-‐091/148	  

Özterlemez,	  İ.	   P-‐074/139	  

Öztürk	  Uzun,	  T.	   P-‐289/249,	  P-‐329/269	  

Öztürk,	  A.	   P-‐304/257,	  P-‐338/274	  
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Ozturk,	  B.	   P-‐125/166,	  P-‐126/166,	  P-‐127/167,	  P-‐128/167	  

Öztürk,	  E.	   S-‐58/89	  

Öztürk,	  E.	  E.	   P-‐278/244	  

Öztürk,	  F.	   P-‐031/118,	  P-‐033/119	  

Öztürk,	  T.	   P-‐008/106,	  P-‐009/107,	  P-‐010/107,	  P-‐011/108,	  	  
P-‐012/108,	  P-‐013/109,	  P-‐014/109,	  P-‐159/183,	  	  
P-‐162/184,	  P-‐163/185,	  P-‐166/186,	  P-‐168/187,	  	  
P-‐169/188,	  P-‐171/189,	  P-‐181/194,	  P-‐183/195,	  	  
P-‐184/195,	  P-‐192/200,	  P-‐270/240,	  P-‐285/247,	  	  
P-‐313/262,	  P-‐314/262,	  P-‐315/263,	  P-‐318/264	  

Öztürk,	  T.	  C.	   P-‐259/234,	  P-‐260/235	  

Ozturk,	  Z.	  S.	   P-‐091/148	  

Özüçelik,	  D.	  N.	   P-‐222/216,	  P-‐235/222,	  P-‐236/223,	  P-‐237/223,	  	  
P-‐265/237,	  P-‐339/274,	  P-‐378/295,	  S-‐34/77,	  	  
S-‐35/77,	  S-‐39/79,	  S-‐80/100	  

Özütemiz,	  Ö.	   P-‐316/263	  

P-‐R	   	  

Palas,	  B.	  M.	   P-‐278/244	  

Pamuk	  Özveren,	  
C.	  

P-‐130/168	  

Pamukçu	  
Günaydın,	  G.	  

S-‐01/60,	  S-‐77/99	  

Parlak,	  A.	   P-‐307/259	  

Parlak,	  İ.	   43,	  P-‐188/198,	  P-‐189/199,	  S-‐31/75,	  S-‐32/76	  

Patan,	  T.	   P-‐250/230	  

Pekici,	  R.	   S-‐59/90	  

Polat,	  G.	   P-‐059/131	  

Polat,	  H.	   P-‐055/129,	  P-‐067/136,	  P-‐200/205	  

Polat,	  O.	   P-‐074/139,	  S-‐67/94	  

Poyraz,	  M.	   P-‐243/226	  

Poyraz,	  M.	  K.	   P-‐243/226	  

Reyhan,	  N.	   S-‐26/73	  

Rinnert,	  S.	   P-‐005/105	  

S-‐Ş	   	  

Şadıllıoğlu,	  S.	   P-‐161/184	  

Sağcan,	  H.	   S-‐17/68	  

Sağlam	  Gürmen,	  
E.	  

P-‐080/142,	  P-‐081/143,	  P-‐082/143	  

Sağlam,	  A.	   P-‐099/152	  

Sağlam,	  C.	   P-‐008/106,	  P-‐009/107,	  P-‐010/107,	  P-‐011/108,	  	  
P-‐012/108,	  P-‐013/109,	  P-‐014/109,	  P-‐159/183,	  	  
P-‐162/184,	  P-‐163/185,	  P-‐166/186,	  P-‐168/187,	  	  
P-‐169/188,	  P-‐171/189,	  P-‐181/194,	  P-‐183/195,	  	  
P-‐184/195,	  P-‐192/200,	  P-‐270/240,	  P-‐285/247,	  	  
P-‐313/262,	  P-‐314/262,	  P-‐315/263,	  P-‐318/264	  

Saglık,	  A.	   P-‐090/147,	  P-‐230/220	  

Sağlık,	  A.	   P-‐082/143	  

Sahin	  Kavakli,	  H.	   S-‐05/62,	  S-‐06/63	  

Şahin	  Kavaklı,	  H.	   P-‐079/142,	  P-‐102/153,	  P-‐111/158,	  P-‐115/160,	  	  
P-‐116/161,	  P-‐141/174,	  P-‐144/175,	  P-‐170/188,	  	  
P-‐209/209,	  P-‐215/212,	  P-‐227/218,	  P-‐233/221,	  	  
P-‐287/248,	  P-‐296/253,	  P-‐324/267	  

Şahin,	  A.	   38,	  P-‐098/151,	  P-‐100/152,	  P-‐284/247,	  	  
P-‐286/248,	  	  S-‐03/61,	  S-‐09/64,	  S-‐72/96	  

Şahin,	  E.	  A.	   P-‐235/222	  

Şahin,	  F.	   P-‐352/281,	  P-‐356/283	  

Şahin,	  O.	   P-‐113/159	  

Şahin,	  T.	   P-‐343/276	  

Şahiner,	  A.	   P-‐244/227,	  P-‐346/278	  

Şahnaoğlu,	  R.	   S-‐71/96	  

Saka,	  H.	  S.	   P-‐128/167,	  P-‐201/205,	  P-‐202/206,	  P-‐203/206,	  	  
P-‐204/207,	  P-‐205/207,	  S-‐71/96	  

Salçın,	  E.	   P-‐135/171,	  P-‐190/199,	  P-‐331/270,	  S-‐25/72,	  	  
S-‐61/91	  

Salt,	  Ö.	   P-‐129/168,	  P-‐130/168,	  P-‐131/169,	  P-‐132/169,	  	  
P-‐249/229,	  P-‐257/233	  

Şam,	  M.	   P-‐049/127,	  P-‐050/127,	  P-‐051/127,	  P-‐052/128,	  	  
P-‐053/128,	  P-‐054/128,	  P-‐061/133,	  P-‐062/133,	  	  
P-‐122/164	  

Sancak,	  Ö.	   39	  

Sanrı,	  E.	   S-‐40/80	  

Saral	  Öztürk,	  Z.	   P-‐081/143	  

Sarikaya,	  S.	   P-‐222/216,	  P-‐235/222,	  P-‐236/223,	  P-‐237/223,	  	  
P-‐265/237,	  P-‐378/295	  

Sarı	  Doğan,	  F.	   S-‐79/100	  

Sarı,	  F.	  M.	   P-‐375/293	  

Sarıer,	  M.	   S-‐58/89	  

Sarıtemur,	  M.	   P-‐140/173,	  P-‐143/175,	  P-‐147/177,	  P-‐148/177,	  	  
P-‐149/178,	  P-‐152/179,	  P-‐153/180,	  P-‐158/182,	  	  
P-‐211/210,	  P-‐299/255,	  P-‐301/256,	  P-‐375/293,	  	  
P-‐377/294,	  P-‐380/296	  

Şaşmaz,	  İ.	   P-‐257/233	  

Savaş,	  A.	  Y.	   P-‐007/106,	  P-‐048/126	  

Şavik,	  E.	   S-‐55/88	  

Savran,	  Y.	   P-‐146/176	  

Sayhan,	  M.	  B.	   P-‐129/168,	  P-‐130/168,	  P-‐131/169,	  P-‐132/169,	  	  
P-‐249/229,	  P-‐257/233	  

Sayır,	  F.	   P-‐026/115	  

Sayraç,	  A.V.	   42	  

Sebe,	  A.	   P-‐172/189,	  P-‐174/190	  

Seker,	  A.	   S-‐55/88,	  S-‐56/88	  

Şener,	  A.	   P-‐330/270,	  S-‐01/60	  

Şenfer,	  A.	   P-‐334/272,	  S-‐26/73	  

Şentürk,	  E.	   P-‐211/210,	  P-‐380/296	  

Serin,	  S.	   P-‐057/130,	  P-‐186/197,	  P-‐192/200	  

Serkant,	  Ö.	   P-‐227/218	  

Sert,	  H.	   S-‐13/66	  

Sert,	  P.	   P-‐034/119	  

Sever,	  M.	   P-‐085/145	  

Sever,	  M.	  Y.	   P-‐054/128	  

Sevil,	  H.	   S-‐26/73	  

Seyhan,	  A.	  U.	   P-‐343/276,	  S-‐11/65,	  S-‐70/95	  

Seyit,	  M.	   P-‐041/123,	  P-‐064/134	  

Sezen,	  H.	   S-‐56/88	  

Sezenler,	  E.	   P-‐129/168	  

Sezer,	  A.	   P-‐079/142,	  P-‐102/153,	  P-‐111/158,	  P-‐115/160,	  	  
P-‐141/174,	  P-‐144/175,	  P-‐170/188,	  P-‐209/209,	  	  
P-‐233/221,	  P-‐287/248,	  P-‐296/253,	  P-‐324/267	  

Sezgin,	  O.	   S-‐54/87	  

Şibka,	  C.	   P-‐204/207,	  P-‐205/207	  

Şimşek,	  C.	   P-‐222/216,	  P-‐339/274	  

Sivrikoz,	  C.	   S-‐65/93	  

Sırmatel,	  P.	   P-‐167/187	  

Sofuoğlu,	  Z.	   S-‐27/73	  

Söğüt,	  Ö.	   P-‐251/230,	  P-‐363/286,	  P-‐366/288	  

Solak	  Grassie,	  S.	   P-‐116/161	  

Solak,	  S.	   P-‐094/150,	  P-‐124/165,	  P-‐139/173	  

Solgun,	  B.	   P-‐074/139	  



11. TÜRKİYE ACİL TIP KONGRESİ 
 
26 – 29 Ekim 2015, Acapulco Otel, KKTC 

 
	  

308	  

TATKON 2015 

Solmaz,	  E.	  R.	   S-‐65/93	  

Songur	  Kodik,	  M.	   P-‐333/271	  

Songür	  Kodik,	  M.	   P-‐219/214,	  P-‐221/215,	  P-‐319/265,	  P-‐321/266,	  	  
P-‐322/266,	  P-‐357/283	  

Sönmez,	  G.	   P-‐215/212	  

Sönmez,	  Y.	   P-‐041/123,	  P-‐043/124,	  P-‐112/159	  

Söyüncü,	  S.	   S-‐10/65	  

Sözen,	  H.	   P-‐046/125	  

Suman,	  E.	   P-‐279/244	  

Sünnetçioğlu,	  A.	   P-‐015/110	  

Süre,	  A.	  D.	   P-‐202/206	  

Sürer,	  S.	   P-‐174/190	  

Sutaşır,	  M.	  N.	   S-‐07/63	  

T	   	  

Tabur,	  S.	   S-‐55/88	  

Tander,	  B.	   P-‐037/121	  

Tandoğan,	  M.	   S-‐59/90	  

Tanrıkulu,	  M.	   P-‐015/110	  

Tanrıverdi,	  F.	   S-‐14/67	  

Tanrıverdi,	  O.	   P-‐045/125,	  P-‐047/126,	  P-‐145/176,	  P-‐147/177,	  	  
P-‐299/255,	  P-‐375/293,	  P-‐377/294,	  P-‐380/296	  

Tapkan,	  R.	   P-‐089/147,	  P-‐193/201	  

Taş,	  O.	   P-‐040/122	  

Taşın,	  V.	   P-‐284/247,	  S-‐03/61	  

Taşkın,	  B.	   P-‐253/231,	  P-‐340/275,	  P-‐341/275,	  P-‐350/280,	  	  
P-‐362/286,	  P-‐374/292	  

Taşkın,	  G.	   P-‐060/132,	  P-‐072/138	  

Tatlı,	  Ö.	   P-‐098/151,	  P-‐286/248,	  S-‐03/61,	  S-‐72/96	  

Tayfur,	  M.	   P-‐064/134,	  P-‐065/135,	  P-‐120/163	  

Tekin,	  E.	   P-‐158/182,	  P-‐375/293,	  P-‐377/294	  

Temel,	  A.	   S-‐39/79	  
	  
	  

Temel,	  N.	   P-‐049/127,	  P-‐050/127,	  P-‐051/127,	  P-‐052/128,	  	  
P-‐053/128	  

Temiz,	  M.	   S-‐80/100	  

Temizyürek,	  Z.	   P-‐040/122,	  P-‐066/135,	  P-‐086/145	  

Tepe,	  M.	   S-‐60/90	  

Toker,	  İ.	   P-‐040/122,	  P-‐059/131,	  P-‐084/144	  

Tokoçin,	  O.	   P-‐035/120	  

Toksoy,	  A.	   P-‐142/174	  

Toksöz,	  A.	  C.	   P-‐003/104,	  P-‐231/220	  

Top,	  A.	  A.	   P-‐004/104	  

Topaçoğlu,	  H.	   20,	  P-‐113/159,	  P-‐117/161,	  P-‐133/170,	  P-‐134/170,	  	  
P-‐138/172,	  P-‐161/184,	  P-‐187/198,	  P-‐382/296,	  	  
P-‐383/297	  

Torun,	  A.	   S-‐31/75	  

Tosun,	  A.	   P-‐313/262	  

Tosun,	  E.	  O.	   P-‐273/241,	  P-‐293/252	  

Tuna,	  M.	   P-‐101/153	  

Tünay,	  K.	   P-‐165/186,	  P-‐175/191,	  P-‐178/192,	  P-‐234/222,	  	  
P-‐369/290	  

Tunca,	  E.	   P-‐173/190	  

Tur,	  B.	  K.	   P-‐180/193	  

Tür,	  F.	  Ç.	   S-‐41/80	  

Turan,	  M.	   P-‐019/112,	  P-‐032/118	  

Türedi,	  S.	   P-‐100/152,	  P-‐284/247,	  P-‐290/250,	  S-‐03/61,	  	  
S-‐09/64,	  S-‐72/96	  

Turfan,	  S.	   P-‐004/104	  

Turhan,	  F.	  T.	   P-‐174/190	  

Türkçü,	  G.	   P-‐071/138	  

Türkçüer,	  İ.	   28,	  P-‐291/250	  

Türkdoğan,	  K.	  A.	   51,	  P-‐271/240,	  P-‐274/242,	  P-‐359/284,	  	  
P-‐366/288	  

Türkmen,	  A.	   P-‐178/192	  

Türkmen,	  S.	   P-‐290/250,	  S-‐03/61,	  S-‐09/64,	  S-‐72/96	  

Türkyılmaz,	  D.	   P-‐136/171	  

U-‐Ü	   	  

Uçar,	  A.	  B.	   P-‐229/219	  

Üçbilek,	  E.	   S-‐54/87	  

Uçgun,	  İ.	   S-‐62/91	  

Üçler,	  N.	   P-‐245/227	  

Ucoz	  Saban,	  D.	   S-‐59/90	  

Umay,	  A.	   P-‐001/103,	  P-‐002/103,	  P-‐003/104	  

Umdu,	  E.	   P-‐219/214	  

Ünal	  Akoğlu,	  E.	   P-‐250/230,	  P-‐293/252,	  P-‐346/278,	  P-‐373/292,	  	  
S-‐50/85	  

Ünal,	  R.	   P-‐094/150,	  P-‐119/163,	  P-‐124/165,	  P-‐139/173,	  	  
P-‐191/200	  

Ünaldı,	  M.	   P-‐261/235,	  P-‐323/266,	  P-‐347/278,	  P-‐351/280,	  	  
P-‐381/296	  

Ünek,	  O.	   P-‐084/144,	  P-‐085/145	  

Üner,	  C.	   P-‐224/217,	  P-‐225/217,	  P-‐226/218	  

Ünlü,	  E.	   P-‐179/193	  

Uras,	  M.	   P-‐037/121	  

Us	  Altay,	  D.	   P-‐098/151	  

User,	  N.	  N.	   P-‐179/193	  

Üstündağ,	  M.	   P-‐070/137,	  P-‐071/138,	  P-‐150/178	  

Utlu,	  N.	   S-‐15/67	  

Uyanik,	  A.	   P-‐255/232	  

Uyanık,	  E.	   P-‐291/250	  

Uyar,	  H.	  G.	   P-‐256/233	  

Uysal,	  E.	   P-‐062/133,	  P-‐094/150,	  P-‐124/165,	  P-‐139/173,	  	  
P-‐191/200	  

Uysal,	  M.	   P-‐352/281	  

Uz,	  İ.	   P-‐221/215,	  P-‐304/257,	  P-‐308/259,	  P-‐320/265,	  	  
P-‐321/266,	  P-‐328/269	  

Uzkeser,	  M.	   P-‐211/210	  

Uzun,	  Y.	   P-‐247/228,	  P-‐289/249,	  P-‐329/269,	  P-‐342/276	  

Uzunkoy,	  A.	   S-‐55/88,	  S-‐56/88	  

Uzunosmanoglu,	  
H.	  

S-‐33/76	  

Uzunosmaoglu,	  H.	   S-‐59/90	  

V	   	  

Vatan,	  A.	   P-‐133/170,	  P-‐134/170,	  P-‐138/172	  

Vural,	  Ö.	   P-‐357/283	  

Vuran,	  H.	  S.	   P-‐284/247	  

Vurucu,	  M.	  S.	   P-‐316/263,	  P-‐317/264,	  P-‐319/265,	  P-‐320/265,	  	  
P-‐330/270	  

Y	   	  

Yadigaroğlu,	  M.	   P-‐282/246,	  P-‐290/250	  

Yaka,	  E.	   29	  

Yalçın,	  F.	   P-‐078/141	  
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Yalçın,	  N.	   P-‐084/144,	  S-‐29/74	  

Yaldır,	  Z.	   P-‐094/150,	  P-‐124/165,	  P-‐139/173,	  P-‐191/200	  

Yaman,	  D.	  S.	   P-‐136/171	  

Yamanoğlu,	  A.	   P-‐251/230,	  P-‐363/286	  

Yavaşi,	  Ö.	   52,	  P-‐262/236,	  P-‐264/237,	  P-‐267/238,	  	  
P-‐268/239,	  P-‐379/295,	  S-‐23/71	  

Yavuz	  Çolak,	  M.	   S-‐19/69	  

Yavuz,	  İ.	   S-‐39/79	  

Yavuz,	  K.	   P-‐267/238,	  P-‐268/239	  

Yazıcı,	  H.	  U.	   S-‐30/75	  

Yazıcı,	  M.	  M.	   P-‐263/236	  

Yazıcıoğlu,	  M.	   P-‐235/222	  

Yel,	  C.	   S-‐59/90	  

Yeniçeri,	  E.	  N.	   P-‐045/125,	  P-‐047/126	  

Yerliyurt,	  M.	   P-‐239/224	  

Yeşil,	  O.	   P-‐250/230,	  P-‐258/234	  

Yeşilaras,	  M.	   54,	  P-‐040/122,	  P-‐059/131,	  P-‐066/135,	  	  
P-‐084/144,	  S-‐29/74,	  S-‐41/80,	  S-‐49/85,	  	  
S-‐69/95	  

Yeşilaras,	  S.	   S-‐49/85	  

Yeşilaras,	  S.	  A.	   P-‐348/279	  

Yeşiltaş,	  İ.	   P-‐351/280,	  P-‐381/296,	  S-‐37/78,	  S-‐45/83	  

Yetiş,	  Ç.	   P-‐376/293	  

Yiğit,	  E.	   P-‐366/288	  

Yiğit,	  M.	   27,	  P-‐251/230,P-‐363/286,	  P-‐366/288	  

Yildırım,	  B.	   P-‐036/120	  

Yilmaz,	  A.	   P-‐154/180	  

Yilmaz,	  S.	   S-‐33/76	  

Yıldırım,	  A.	   P-‐276/243,	  P-‐294/252	  

Yıldırım,	  A.	  C.	   P-‐180/193	  

Yıldırım,	  B.	   P-‐045/125,	  P-‐046/125,	  P-‐047/126,	  P-‐075/140,	  	  
P-‐083/144,	  P-‐333/271	  

Yıldırım,	  C.	   22	  

Yıldırım,	  H.	   P-‐063/134,	  P-‐114/160	  

Yıldırım,	  İ.	   S-‐52/86	  

Yıldırım,	  S.	   P-‐054/128	  

Yıldız,	  P.	   P-‐167/187	  

Yılmaz	  Kılıç,	  T.	   P-‐086/145	  

Yılmaz,	  A.	   P-‐082/143,	  P-‐291/250	  

Yılmaz,	  B.	   P-‐160/183,	  P-‐176/191	  

Yılmaz,	  D.	   P-‐307/259,	  P-‐309/260	  

Yılmaz,	  E.	   P-‐188/198,	  P-‐314/262,	  S-‐32/76	  

Yılmaz,	  G.	   P-‐012/108,	  P-‐013/109,	  P-‐242/226,	  P-‐365/287,	  	  
P-‐367/289	  

Yılmaz,	  H.	   P-‐079/142,	  P-‐102/153,	  P-‐111/158,	  P-‐115/160,	  	  
P-‐116/161,	  P-‐141/174,	  P-‐144/175,	  P-‐170/188,	  	  
P-‐209/209,	  P-‐215/212,	  P-‐227/218,	  P-‐233/221,	  	  
P-‐287/248,	  P-‐296/253,	  P-‐324/267	  

Yılmaz,	  M.	   P-‐365/287	  

Yılmaz,	  P.	  U.	   P-‐060/132,	  P-‐068/136,	  P-‐072/138,	  P-‐073/139,	  	  
P-‐275/242,	  P-‐349/279	  

Yılmaz,	  S.	   P-‐269/239	  

Yorulmaz,	  R.	   P-‐250/230,	  P-‐292/251	  

Yücel,	  N.	   P-‐038/121	  

Yucel,	  Y.	   S-‐55/88,	  S-‐56/88	  

Yücel,	  Z.	   S-‐58/89	  

Yücetaş,	  Ş.	  C.	   P-‐245/227	  

Yüksel,	  A.	   P-‐358/284	  

Yüksel,	  B.	   P-‐090/147	  

Yüksel,	  Ç.	   S-‐38/79,	  S-‐46/83	  

Yüksel,	  M.	   P-‐001/103,	  P-‐002/103,	  P-‐003/104,	  P-‐223/216,	  	  
P-‐231/220,	  P-‐306/258,	  S-‐76/98	  

Yümün,	  G.	   P-‐182/194,	  P-‐312/261	  

Yurtsever,	  G.	   P-‐188/198,	  P-‐189/199,	  S-‐31/75,	  S-‐32/76	  

Yurtsever,	  S.	   S-‐09/64	  

Yürüktümen,	  A.	   53	  

Yuzbasioglu,	  S.	   S-‐05/62,	  S-‐06/63	  

Yuzbasioglu,	  Y.	   S-‐05/62,	  S-‐06/63,	  S-‐33/76,	  S-‐59/90	  

Yüzgeç,	  Z.	   P-‐128/167,	  P-‐238/224,	  P-‐283/246,	  S-‐71/96	  

Yüzlü,	  H.	   S-‐35/77	  

Z	   	  

Zafer,	  N.	   S-‐29/74	  

Zengin,	  Y.	   P-‐070/137,	  P-‐150/178,	  P-‐151/179,	  P-‐177/192	  

Zeren,	  S.	   P-‐043/124	  

Zeybeker,	  M.	   P-‐221/215	  

Zirek,	  B.	   P-‐085/145,	  S-‐29/74	  

Ziyan,	  M.	   P-‐263/236	  

Zorbalar,	  N.	   P-‐097/151,	  P-‐099/152,	  P-‐119/163	  

 
 






