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ÖZET
Endosülfan tar›mda kullan›lan bir insektisitdir. Nörotoksin olan endosülfan zehirlenmesi, tonik klonik nöbetler, tremor, bafl a¤r›s›, bafl
dönmesi, ataksi ve bilinç kayb› gibi nörolojik semptomlara gastrointestinal semptomlara ve metabolik bozukluklara neden olabilir.
Karaci¤er fonksiyon testleri olan AST ve ALT bozulabilir. Endosülfan zehirlenmesinde tedavi yaklafl›m› semptomatiktir. Nöbetler
benzodiazepinler ve gerekirse fenobarbitalle kontrol alt›na al›nabilir. Acil serviste etiyolojisi tan›mlanmam›fl ve santral sinir sistemi
toksisitesinin semptom ve bulgular› olan hastalarda akut endosülfan zehirlenmesinden flüphelenilmelidir. Bu yaz›da acil servise nöbetle
getirilen üç endosülfan zehirlenmesi olgusu de¤erlendirilmifltir.

Anahtar kelimeler: endosüfan, zehirlenme, konvulsif nöbet, acil servis

ENDOSULFAN POISONING: A CASE REPORT OF THREE PATIENTS

SUMMARY
Endosulfan is a popular agricultural insecticide. Endosulfan, a neurotoxin, poisoning can cause neurological symptoms of tonic-clonic
convulsions, tremor, headache, dizziness, ataxia and unconsciousness as well as gastrointestinal symptoms and metabolic disturbances.
Life-threatening cerebral edema may occur. Liver function tests, ALT and AST, may impair. All patients should be treated symptomatically.
Seizures should be controlled with a benzodiazepine followed by phenobarbital if needed. Patients presenting to an emergency department
with unidentified etiology of signs and symptoms of CNS toxicity should be suspected of having an acute endosulfan poisoning. In
the present case report, we state three cases of endosulfan poisoning presented to the ED with seizures
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G‹R‹fi
Endosülfan (6,7,8,9,10,10-hexachloro-1,5,5a,6,9,9a-
hexahydro-6-methano-2,4,3-hexadithio xanthiepin 3-oxide)
tar›mla u¤raflanlar taraf›ndan s›k olarak kullan›lan
organokorlu bir insektisiddir(1-3). Tar›mda 1960’l› y›llardan
beri yayg›n olarak kullan›lmaktad›r(4-7). Endosülfan›n akut
ve kronik maruziyeti nadir olarak bildirilmifltir. Kazayla
veya suisid amaçl› al›mlar›, yaflam› tehdit edebilir hatta
öldürücü seyredebilir(5,8). Dünya sa¤l›k örgütünün LD50
sonuçlar›na göre Class 2 (orta derecede zehirli maddeler),
Environmental  Protection Agency’ye göre kategori 1b (en
zehirli) aras›nda yer almaktad›r(1,3). Hastalar›n acil servislere
baflvuru nedeni tekrarlayan inatç› konvulsiyonlar olabilir.
Özellikle nedeni bilinmeyen konvulsif nöbetlerde endosülfan
al›mlar› ay›r›c› tan›da düflünülmelidir(4). Bu çal›flmada, acil
servise (AS) nedeni bilinmeyen bilinç düzeyi de¤ifliklikleri
ve konvulsif nöbetlerle getirilen üç endosülfan zehirlenme
olgusu sunulmufltur.

OLGU SUNUMU
Olgu 1: Daha önceden sa¤l›kl› olan 20 yafl›nda erkek hasta

tar›m için gittikleri yazl›k ba¤ evinde yaklafl›k 1 saat önce
bayg›n halde bulunmufl. Bilinci kapal› ve üzerinde kusmuk
varm›fl. Transport esnas›nda kas›lmalar› ve kusmalar› olmufl.
Acil servise geldi¤inde jeneralize tonik klonik kas›lmalar›
devam ediyordu. Genel durum kötü, oryantasyon ve
kooperasyon kurulam›yor ve nöbet geçiriyordu. Nöbet
sonras› al›nan tansiyon (TA): 130/80 mmHg, nab›z
(Nb):108/dk, solunum say›s› (SS):18/dk olarak bulundu.
Kardiyovasküler sistem muayenesinde taflikardi, solunum
sisteminde akci¤er seslerinde kabalaflma mevcuttu. Nörolojik
muayenede pupiller miyotik mediale deviye, ›fl›k refleksi
bilateral zay›flam›fl, plantar yan›tlar› lakaytt›. Laboratuvar
incelemesinde beyaz küre (WBC):21.62/mm3, glukoz:237
mg/100 ml, laktat dehidrogenaz (LDH):688 U/L (220-450
U/L), kreatinin kinaz (CK):347 U/L (24-195 U/L), kreatinin
kinaz MB (CK-MB):77 U/L (0-25 U/L) olarak bulundu.
Aspartat transaminaz (AST) ve alanin transferaz (ALT)
de¤erleri normaldi. Kan gaz› analizinde pH:6.74, SO2:80.3
mmHg, HCO3: ölçülemedi, laktat:274 mg/dl (5-15 mg/dl)
olarak bulundu. Hastaya sodyum bikarbonat (80 mEq) yavafl
infüzyon uyguland›. Hastan›n öyküsü derinlefltirildi ve 1
gün önce tar›msal ilaçlama yapt›klar› ö¤renildi. Yaklafl›k

OLGU SUNUMU
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3 saat önce kahvalt› yapt›¤› ve kahvalt›dan 2 saat sonra
semptomlar›n bafllad›¤› belirtildi. Hastan›n üzerindeki
kusmu¤a ba¤l› olarak cilt emilimi düflünülerek elbiselerinden
ar›nd›r›ld› ve sabunlu su ile cilt y›kanarak dekontaminasyon
uyguland›. Zirai amaçla kullan›lan ilac›n endosülfan (Cansa
endosulfane 36EC®, Cansa) oldu¤u ö¤renildi. Nöbet için
hastaya 5 mg Diazepam ampul intravenöz (IV) uyguland›.
Hasta endosülfan entoksikasyonu tan›s›yla yo¤un bak›m
ünitesine (YBÜ) yat›r›ld›. Biyokimya de¤erleri 3-5-7-8.
gün olmak üzere s›ras›yla AST:848-1220-700-305 U/L,
ALT:183-495-450-361 U/L, CK-MB:2125-1075-1463-208
U/L olarak bulundu. 3-5 gün s›ras›yla LDH:2621-2914 U/L
ve INR:1.25 bulundu. CK de¤erleri 2. günden itibaren
ölçülemeyecek kadar yüksekti ve 8. gün 11920 olarak
ölçüldü. Hastan›n enzimlerinin düflmesi ve genel durumunun
düzelmesi nedeniyle yat›fl›n›n 8. günü flifa ile taburcu edildi.

Olgu 2: Daha önce sa¤l›kl› olan 25 yafl›nda erkek hasta,
AS’ye fluur kayb› ve kusma nedeniyle getirildi. Öyküsü ilk
olgu ile ayn›yd›. Getirildi¤inde genel durum kötü, bilinç
konfüzeydi. TA:140/80, Nb:96/dk, SS:18/dk olarak bulundu.
Fizik muayenede kalp sesleri taflikardik, akci¤er sesleri
kabalaflm›fl, gözler spontan aç›k ancak anlams›z bak›fl vard›.
Acil servise getirildikten yaklafl›k 5 dakika sonra jeneralize
tonik klonik nöbet geçirdi ve nöbete 5 mg IV diazepam ile
müdahale edildi. Hastan›n üzerindeki kusmu¤a ba¤l› olarak
cilt emilimi düflünülerek elbiselerinden ar›nd›r›ld› ve sabunlu
su ile cilt y›kanarak dekontaminasyon uyguland›. Laboratuvar
incelemesinde WBC:17.5/mm3, glukoz:232, AST:41 (5-
40) U/L, ALT:83 U/L (5-40), LDH:581 U/L, CK:274 U/L,
CK-MB:44 U/L olarak bulundu. pH:6.77, SO2:85.8 mmHg,
HCO3 de¤eri ölçülemedi, laktat:235 mg/dl. Hasta bu
bulgularla entübe edilip YBÜ’ye yat›r›ld› ve yat›fl›n›n 2.
günü genel durumunun iyi ve enzim düzeylerinin normal
olmas› nedeniyle taburcu edildi.

Olgu 3: Daha önce sa¤l›kl› olan 23 yafl›nda bayan hasta,
AS’ye fluur kayb› ve kusma nedeniyle getirildi. Öyküsü
di¤er vakalar ile ayn›yd›. ‹lave olarak evinde ve transport
esnas›nda kas›lmalar› oldu¤u ö¤renildi. Getirildi¤inde genel
durum kötü, bilinç kapal›, siyanotik görünümdeydi. TA:
130/90, Nb: 94/dk, SS: 18/dk olarak bulundu. Fizik
muayenede kalp sesleri taflikardik, akci¤er sesleri bilateral
azalm›fl, kaba ralleri mevcut. Acil servise getirildikten k›sa
bir süre sonra jeneralize tonik klonik nöbet geçirdi ve nöbete
5 mg diazepam ile müdahale edildi. Hastan›n üzerindeki
kusmu¤a ba¤l› olarak cilt emilimi düflünülerek elbiselerinden
ar›nd›r›ld› ve sabunlu su ile cilt y›kanarak dekontaminasyon
uyguland›. Laboratuvar incelemesinde WBC:15.58/mm3,
AST ve ALT de¤erleri normaldi. LDH:462 U/L, CK:164
U/L, CK-MB:32 U/L olarak bulundu. Kan gaz› analizinde
pH:6.70, SO2:55.6 mmHg, HCO3 ölçülemedi, laktat: 224
mg/dl olarak bulundu, HCO3 düzeyi ölçülemedi. Di¤er
laboratuar tetkiklerindeki parametreler normal olarak
bulundu. Hastaya durumu stabillendikten sonra bilgisayarl›
beyin tomografisi çekildi ve normal olarak de¤erlendirildi.
Bu bulgularla YBÜ’ye yat›r›ld›. Hastan›n biyokimya
de¤erleri yat›fl›n›n 3-4. günü olmak üzere AST:968-856
U/L, ALT:316-450 U/L, CK de¤eri yüksek oldu¤undan
ölçülemedi.  Yat›fl›n›n 4. günü kardiyopulmoner arrest olan
hasta eksitus oldu.

Hastalar›n hepsine acil serviste Pralidoksim baflland›. Çünkü
hastalar›n endosülfana maruz kald›¤› öncelikle tespit
edilemedi. Klinik olarak ilk semptomlar›yla organofosfat
zehirlenmesi oldu¤u düflünülerek PAM baflland›. Daha sonra
infüzyona son verildi. Sadece 3. vakaya YBÜ’de tekrarlayan
nöbet için eponitin profilaksisi baflland›.

TARTIfiMA
Acil servise etiyolojisi bilinmeyen jenaralize nöbetlerle
gelen, santral sinir sistemi toksisitesinin semptom ve bulgular›
olan, özellikle k›rsal kesimde yaflayan ve çiftçilikle
u¤raflanlarda akut zehirlenmeden flüphelenilmelidir. Bu
hastalarda ay›r›c› tan›da dikkatli olunmal› ve organoklorlu
madde al›mlar› her zaman akla getirilmelidir(1).
Endosülfan nörotoksik bir ajand›r ve al›mlar›nda nöbetler
0.5-6 saat içersinde görülebilir. Konvulsif etkinin kalmodulin
ba¤›ml› kalsiyum ATPaz aktivitesinin bask›lanmas› ve
bunun sonucu nöronal membrandaki GABA aktivitesinin
azalmas›na ba¤l› oldu¤u düflünülmektedir(4). Akut
semptomatik tonik klonik nöbetlerde acil tedavi
gerekmektedir. Nöbetler birçok hastada tekrarlay›c›
özelliktedir ve tedaviye direnç gösterebilir(2,4,5,7,9,10). Nöbetlerin
akut tedavisinde diazepam, tekrarlayan nöbetlerde
fenobarbital veya fenitoin kullan›lmaktad›r(1,7-9). Nöbetlerin
komplikasyonlar› dikkatle izlenmeli, fliddetli zehirlenmelerde
status epileptikus sonucu asfiksi oluflabilece¤i gözard›
edilmemelidir(1,7). Klini¤imize baflvuran vakalar›m›z›n
tamam›nda nöbet geliflmifl ve geliflen nöbetler için diazepam
kullan›lm›flt›r. Sadece 3. olgumuzda tekrarlayan nöbetler
nedeniyle YBÜ’de fenitoin bafllanm›flt›r.
Endosülfan al›mlar›nda hastalarda s›kl›kla bulant›, kusma
semptomlar› mevcuttur(3,7,11). Hastalarda efllik eden bafl
a¤r›s›, bafl dönmesi, ataksi görülebilir(1,8,11). Myokarda toksik
oldu¤undan kardiyak disritmiler, periferal dolafl›m kollaps›
nedeniyle hemodinamik instabilite geliflebilir. Hastada,
yaflam› tehdit eden serebral ödem oluflabilir. Di¤er
komplikasyonlar aras›nda kalp yetmezli¤i, akut renal
yetmezlik, dissemine intravasküler koagülasyon da rapor
edilmifltir(8). Bizim hastalar›m›zda benzer olarak bulant›,
kusma mevcuttu.
Akut pestisid zehirlenmelerinde AST, ALT, LDH
yükselirken, hiperglisemi, lökositoz ve trombositopeni
görülebilir(1,5,7). Hastalar›n arteriyel kan gaz› incelemesinde
hipoksi, metabolik asidoz ve laktik asidoz görülebilir(10,11).
Bizim olgular›m›zda yapt›¤›m›z analizlerde de benzer
bulgular tespit edildi. Vakalar›m›zdaki laktik asid düzeyinin
yüksek olmas›n›n hastalar›n geçirdikleri konvülziyon ya da
bilinç bulan›kl›¤› sonucu hipoksiye sekonder olabilece¤i
gibi, endosülfana da ba¤l› olabilece¤i düflünüldü.
Hastalara uygulanacak tedavi yaklafl›mlar› genellikle
semptomatiktir. Oral al›mlarda nazogastrik sonda tak›l›p
gastrik lavaj, aktif kömür uygulamas› yap›labilir. Aktif
kömürün organoklorinleri ba¤lay›p ba¤lamad›klar›
konusunda yeterince çal›flma yoktur. Dermal maruziyetlerde
toksisitesi düflük olmakla birlikte hastalar›n ciltleri bol
sabunlu suyla y›kanmal›d›r. Hastalar›n kusma materyalleriyle
olan maruziyetlerde dikkatli olunmal›d›r. Hemoperfüzyonun
etkisiz oldu¤u gösterilmifltir(1). Bizim hastalar›m›z›n genel
durumlar›n›n kötü, öyküde al›m süresinin 1 saatten fazla
olmas› nedeniyle gastrik lavaj ve aktif kömür uygulanamad›.
Al›mlar kazayla ya da suisid amaçl› olabilir. Özellikle suisid
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amaçl› al›mlarda mortalite yüksektir(1,3,6,8,9). Hastalarda
tedaviye dirençli nöbetler, multi organ hasar› ve serebral
ödem sonucu saatler veya günler içerisinde ölüm görülebilir(9).

SONUÇ
Konvulsif nöbetler endosülfan zehirlenmesinin bir belirtisi
olabilir. K›rsal kesimden gelen nedeni belli olmayan
tekrarlayan nöbetler ve bilinç de¤ifliklikleri olan hastalarda
endosülfan zehirlenmesi ay›r›c› tan›da mutlaka
düflünülmelidir. Hastalar›n tedavisinde semptomatik
yaklafl›lmal› ve mortalitesinin yüksek oldu¤u
unutulmamal›d›r.
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