G‹R‹ﬁ
Tüm dünyada zehirlenme nedeniyle ölümlerin
yar›s›ndan fazlas›nda neden karbonmonoksit (CO)
intoksikasyonudur.1 CO; renksiz, kokusuz, havadan
hafif ve irritan olmayan bir gazd›r. Karbon içeren
fosil yak›tlar›n›n tam yanmamas› sonucu aç›¤a ç›kar.2
CO intoksikasyonu genellikle kapal› ortamda yak›lan
mangal gibi ›s›t›c›lara veya baca donan›m› uygun
olmayan sobalara ba¤l› olarak k›ﬂ aylar›nda
rastlan›labilen bir durumdur. Ayr›ca intihar
giriﬂimlerinde ve yang›nlarda da görülebilir. CO
“usta bir taklitçi” olarak adland›r›labilir.3 CO’ya ba¤l›
intoksikasyonlarda klinik özgül olmayan, çeﬂitli
tablolar ﬂeklinde olabilir. Örne¤in; senkop, yeni
baﬂlang›çl› epileptik nöbet, grip benzeri tablo,
baﬂa¤r›s›, gö¤üs a¤r›s› gibi.3 Burada CO
intoksikasyonuna ba¤l› geç tip ensefalopati olgusu
sunulacakt›r.

OLGU
Yirmi bir yaﬂ›nda, dört ayl›k gebe kad›n hasta, acil
servise konuﬂamama, tüm vücutta kas›lma ve bilinç
bulan›kl›¤› ile getirildi. Hastan›n acil servise
baﬂvurmas›ndan alt› gün öncesinde banyoda CO
zehirlenmesine maruz kald›¤›, hastanemiz acil
dahiliye yo¤un bak›m›nda beﬂ gün takip edildi¤i ve

hiperbarik oksijen tedavisi ald›¤› ö¤renildi. Hastan›n
acil servise ilk baﬂvurdu¤unda nörolojik bak›s›nda
hafif konfüzyonu mevcuttu, bu durum yaklaﬂ›k 24
saat içinde düzeldi. Taburculu¤u s›ras›nda herhangi
bir sorunu olmayan hastan›n iﬂitme kayb› ve hafif
mental retardasyona neden olan menenjit sekeli
bulunmaktayd›.
Hastan›n
geliﬂ
nörolojik
muayenesinde; genel durumu kötü, bilinci konfüze
idi, oryantasyonu yoktu, kooperasyonu oldukça
k›s›tl›yd›. Göz hareketleri her yöne serbestti, pupiller
izokorik, direkt ›ﬂ›k reaksiyonu bilateral azalm›ﬂt›.
‹ndirekt ›ﬂ›k reaksiyonu bilateral pozitifti. Göz dibi
normaldi. Fasial asimetrisi yoktu. Ö¤ürme refleksi
al›n›yordu. Dört ekstremitesi de hareketli olan
hastan›n sol üst ve alt ekstremitelerde daha belirgin
olmak üzere tüm ekstremitelerinde rijidite vard›.
Bilateral hoffman ve solda klonus pozitifti. Taban cilt
refleksi bilateral fleksördü. Derin tendon refleksleri
alt ekstremitelerde hiperaktifti. Serebeller ve duyu
muayenesine koopere olamad›. Hastan›n CO
intoksikasyonuna ba¤l› geç tip ensefalopati oldu¤u
düﬂünülerek nöroloji servisine yat›r›ld›. Kad›n
hastal›klar› ve do¤um bölümünden kosültasyon
istendi. Obstetrik ultrasonografisi yap›ld› ve normal
olarak de¤erlendirildi ve fetüs sa¤l›¤› aç›s›ndan
takibe al›nd›. Psikiyatri bölümünden anlams›z gülme
ve a¤lamalar› (emosyonel instabilite) için
konsültasyon istendi. Konversiyon, akut psikotik
bozukluk düﬂünülmedi. Rutin kan tahlilleri normaldi.
Hasta pirasetam 4x3 ampul tedavi ile izlenirken
elektroensefalografisi (EEG) çekildi. Hastan›n ilk
yatt›¤› dönemde çekilen EEG’si hafif serebral
disfonksiyon ﬂeklinde iken, nöroloji servisinde
yatarken çekilen ve ilk EEG ile aras›nda sekiz gün
olan ikinci EEG’de a¤›r derecede diffüz serebral
disfonksiyon
saptand›
ve
ilk
EEG
ile
karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda zemin aktivitesinde belirgin

ﬁekil 1a, b, c. Bilateral bazal ganglionlarda T1 a¤›rl›kl› kesitlerde hipo T2 a¤›rl›kl› ve FLAIR kesitlerde hiperintens görünüm

bozulma tespit edildi. Hastan›n kraniyal manyetik
rezonans görüntülemesinde (MRG), bilateral bazal
ganglionlarda T1 a¤›rl›kl› kesitlerde hipo T2 a¤›rl›kl›
ve FLAIR kesitlerde hiperintens (ﬁekil 1a, b, c)
görünüm ve sol putamen posteromedial düzleminde
difüzyon k›s›tlamas› saptand›. Bu bölgeye yap›lan
manyetik rezonans spektroskopi incelemesinde
temel metabolit ve oranlar›nda de¤iﬂiklik görülmedi.
Hastan›n izleminde yat›ﬂ›n›n yedinci gününde
rijiditesi azald› ve hasta ile kooperasyon kurulmaya
baﬂland›, bu s›rada hastan›n oryantasyonu tamd›. On
gün sonra hastan›n rijiditesi azalmakla beraber
devam ediyordu, bu s›rada bilinç durumu tamamen
düzelmiﬂti, oral al›m› tamd› ve taburcu edildi.
Hastan›n yaklaﬂ›k bir ay sonra yap›lan kontrol
kraniyal MRG’sinde; bilateral nükleus kaudatus
kaput, korpus, putamen ve globus pallidusta
simetrik T1A sekanslarda intermediate, T2A ve FLAIR
sekanslarda hiperintens (ﬁekil 2a, b, c) sinyal
de¤iﬂikli¤i tespit edildi, ancak ilk MRG bulgular›yla
karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda bir miktar iyileﬂme mevcuttu.
Hasta normal gebelik sürecini tamamlayarak normal
spontan vajinal yolla sa¤l›kl› bir bebek dünyaya
getirdi. O s›rada yap›lan nörolojik muayenesi,
menenjit sekeli olarak de¤erlendirilen iﬂitme kayb› ve
hafif mental retardasyon d›ﬂ›nda normaldi.

TARTIﬁMA
CO eksojen bir toksindir. Ancak billirübin
metabolizmas› s›ras›nda hem, hemoksijenazla
parçalan›rken aç›¤a biliverdin ve CO ç›kar. Bu
karboksihemoglobin (CO-Hb) seviyesini %1’in
üstüne ç›karmaz. Hemolitik anemilerde ise CO-Hb
düzeyi %3-4’e ulaﬂabilir. CO üç mekanizmayla
toksik etkisini gösterir.3 Birincisi CO’nun
hemoglobine ba¤lan›p oksihemoglobin yerini

almas›, oksijen hemoglobin dissosiyasyon e¤risini
sola kayd›rmas›, hipoksi, iskemiye yol açmas›d›r.3
CO’nun hemoglobine affinitesi oksijenden yaklaﬂ›k
200 kat daha fazlad›r.4 ‹kinci etkisi direkt selüler
toksisite yapmas›d›r. Myoglobine ba¤lan›p iskelet
kas› ve miyokardda toksisiteye neden olur. CO’nun
myoglobine affinitesi oksijene göre 50 kat fazlad›r.
Sitokroma ba¤lan›p oksidatif metabolizmay› bozar,
serbest radikal oluﬂumunu sa¤lar ve metabolik
asidoza yol açar. Guanilat siklaza etki ederek de
ekstatör nörotransmitter sal›nmas›na ve serebral
vazodilatasyona neden olarak senkop ve nörolojik
hasar yapar.3 Üçüncü etkisi ise nitrik oksit aktivitesini
artt›rmas›d›r. Bu da vazodilatasyon ve senkopa yol
açar, ayr›ca serbest radikal oluﬂumunu artt›r›r.
Beynin mikrovasküler yap›lar›nda lökosit adezyonu
oluﬂur, serbest radikaller oksidatif hasar meydana
getirir. Tüm bu etkilerle de geç dönemde beyindeki
lipid peroksidasyonunu sa¤lamaktad›r.3 Sonuçta da
erken ve geç dönem CO intoksikasyon klini¤i
oluﬂmaktad›r.
CO intoksikasyonuyla ilgili belirti ve bulgular hafif,
orta, a¤›r olarak s›n›fland›r›labilir. Baﬂa¤r›s›, bulant›,
kusma, dizziness, bulan›k görme hafif; konfüzyon,
senkop, gö¤üs a¤r›s›, dispne, güçsüzlük, taﬂikardi,
takipne,
rabdomyolizis
orta;
disritmiler,
hipotansiyon, myokardiyal iskemi, kardiyak arrest,
nonkardiyak pulmoner ödem, nöbet ve koma a¤›r
Hastan›n
klini¤i
CO
grubu
oluﬂturur. 3
intoksikasyonunun derecesine ba¤l›d›r. Bizim
olgumuzda oldu¤u gibi CO intoksikasyonu sonras›
1-4 haftal›k latans periyottan sonra gecikmiﬂ
nörolojik bozulma görülebilir.6 Choi’nin serisinde CO
intoksikasyonlular›n %3’ünde, hastaneye yat›r›lan
CO intoksikasyonlular›n ise %12’sinde gecikmiﬂ
nörolojik bozulma görülmüﬂtür.6 Bu tabloda

ﬁekil 2a, b, c. Bilateral nükleus kaudatus kaput, korpus, putamen ve globus pallidusta simetrik T1A sekanslarda intermediate, T2A ve FLAIR sekanslarda
hiperintens görünüm

ekstrapiramidal özellikler (parkinsoniyen yürüyüﬂ,
bradikinezi) daha ön plandad›r ancak bellek
bozukluklar›, konfüzyon, ataksi, nöbetler, üriner ve
fekal
inkontinans,
emosyonel
labilite,
disoryantasyon, halusinasyon, mutizm, kortikal
körlük, psikoz görülebilir.3,5 Bu tip hastalar›n dörtte
üçü bir y›l içinde iyileﬂir.5 Bizim olgumuzda
emosyonel labilite, disoryantasyon, üriner ve fekal
inkontinans ve pyramidal bulgular mevcuttu ve
bunlar taburculuk sonras› yaklaﬂ›k bir ay içinde
tamamen düzeldi. Yine CO intoksikasyonuna ba¤l›
görülen EEG’deki diffüz yavaﬂlama bizim olgumuzda
da mevcuttu.5
CO intoksikasyonunda beyinde patolojik olarak
görülen de¤iﬂiklikler globus pallidus nekrozu,
serebral beyaz cevherde demyelinizasyon, serebral
kortekste süngerimsi nekroz ve hipokampüste
nekrozdur.7 Görüntüleme yöntemleriyle bu
de¤iﬂiklikler bir dereceye kadar gösterilebilir.
Radyolojik bulgular›n ortaya ç›k›ﬂ› uzun zaman
alabilir.8 Bilgisayarl› beyin tomografisinde (BBT) en
s›k görülen bulgu globus palliduslarda simetrik
densite azalmas›d›r. Ayr›ca beyaz cevherde de
densite azalmas› gösterilebilir.9 Bizim vakam›z›n acil
dahiliye yo¤un bak›m›nda çekilen BBT’si normaldi.
CO intoksikasyonunda kraniyal MRG ile daha detayl›
görüntüleme elde edilir. En s›k karﬂ›laﬂ›lan bulgu
beyaz cevher de¤iﬂiklikleridir. Derin beyaz cevher ve
sentrum semiovale düzeyinde bilateral, diffüz, T1A
kesitlerde izo-hipointens, T2A kesitlerde hiperintens
alanlar görülür.10 Beyaz cevher de¤iﬂikliklerinin
yayg›nl›¤› ile olgular›n prognozlar› iliﬂkilidir. T1’de
lezyonlar ne kadar hipointens, T2’de ne kadar
hiperintens ise bu irreversibl demyelinizasyonu
göstermekte ve kötü prognozu ifade etmektedir.11
Yap›lan çal›ﬂmalarda gecikmiﬂ nörolojik bozulmada
en s›k görülen bulgunun serebral beyaz cevherde
simetrik, asimetrik de olabilen T2’de intensite art›ﬂ›
oldu¤u bildirilmektedir.6 Tutulum genelde yayg›n
olmakla birlikte baz› olgularda frontal loblarda di¤er
alanlara göre daha belirgin izlenebilmektedir.6
Korpus kallosum da de¤iﬂik derecelerde
etkilenebilmektedir.6 CO intoksikasyonunda globus
palliduslarda simetrik lezyonlar s›kl›kla saptan›r.

Boyutlar› 1-2 mm ile 1 cm aras›nda de¤iﬂir. Artm›ﬂ
T2 intensitesi ﬂeklinde görülür.6 Olgumuzda da
kraniyal MRG’de bilateral bazal ganglionlarda T2’de
hiperintensite tespit edilmiﬂtir. Ayr›ca sol putamen
posteromedial düzleminde difüzyon k›s›tlamas›
gösterilmiﬂtir. Ayr›ca CO intoksikasyonunda
hemorajik enfarktta görülebilir ki Bianco ve
arkadaﬂlar› bunun CO intoksikasyonunun erken
dönem bulgusu oldu¤unu belirtmiﬂtir.12
Bizim olgumuz gecikmiﬂ nörolojik bozulma gösteren
gebe bir kad›n hastayd›. Hastada beyaz cevher
lezyonu olmaks›z›n sadece bazal ganglion lezyonu
tespit edildi ve bu da literatürle uyumlu olarak iyi
prognoz göstergesiydi.11 Hastam›z taburculu¤undan
bir ay sonra tamamen eski haline döndü ve May›s
2007’de normal vajinal do¤umla do¤um yapt›.
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