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ÖZET
Bu yaz›da karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu geliflen gecikmifl hipoksik ensefalopatiye ba¤l› nörolojik
bulgular› olan bir olgu sunulmufltur. Sobadan s›zan CO zehirlenmesi sonucu bilinci kapal› olan 20 yafl›ndaki
kad›n hasta 27 gün yo¤un bak›mda kalm›fl ve 14. günde bilinci aç›lm›flt›r. Hasta yo¤un bak›mdan ç›kt›ktan
10 gün sonra konuflma bozuklu¤u, yürüyememe ve denge bozuklu¤u flikayetleriyle yat›r›larak fizik tedavi
ve rehabilitasyona al›nd›. Yap›lan EEG’de yayg›n hafif biyoelektrik aksama saptand›. Serebral MR
incelemesinde; korona radiatada ve sentrum semiovalede ak madde tutulumu saptand›. Nörolojik
muayenede; üst tarafta 2/5-3/5 ve alt tarafta 2/5-4/5 aras›nda de¤iflen kas gücü vard›. Hafif spastisite ve
aflil klonusu mevcuttu.
Bu klinik bulgular do¤rultusunda yap›lan rehabilitasyon program› (terapötik egzersizler, denge ve koordinasyon egzersizleri) ve medikal tedavi (antispastik ve nörotrop vitamin kombinasyonu) sonucu 35 gün sonra
hasta tamamen fonksiyonel ba¤›ms›z hale geldi. Sonuç olarak; CO zehirlenmesine ba¤l› ensefalopatilerde
akut dönemde hayatta kalma baflar›labilirse, nörolojik bulgular›n uygun bir rehabilitasyon program› ile
düzelebilece¤i ve normal yaflama dönülebilece¤ini gözlemifl olduk.
SUMMARY
In this article, a 20 year-old female patient with neurologic findings due to corbon monoxide intoxication
was reviewed. She was diagnosed as delayed hypoxic encephalopathy. She had accidental exposure to
carbon monoxide at her place of residence and was admitted to intensive care unit. Her cognitive functions
were impaired and loss of consciousness persisted for 14 days. The On 27th day she was discharged from
intensive care unit. Subsequently she had speech and gait-balance disturbance and was then hospitalized
in Physical Therapy and Rehabilitation Department.On EEG examination mild generalized bioelectric activity
was noted. Cranial MRI examination showed that white matter of corona radiata and centrum semiovale
were affected. Upper and lower extremity muscle strength were 2/5-3/5 and 2/5-4/5 respectively. Mild
spasticity and Aschilles clonus were present.
Rehabilitation program included therapeutic exercises,balance and coordination exercises; antispasmodic
and neurotrope vitamine medication 35 days after rehabilitation program she was functional. It could be
concluded that significant improvement and return to normal life could be achieved if life threatening acute
period of CO intoxication was appropriately treated.

G‹R‹fi
Ülkemizin sosyal ve ekonomik nedenlere ba¤l›
olarak önemli sorunlar›ndan biri de k›fl›n
›s›nma ihtiyac› için kullan›lan mangal, soba,
kömür kazan› gibi ›s›nma araçlar›ndan
s›zabilen karbonmonoksit (CO) gaz› ile olan
zehirlenmelerd›r (1).
Karbonmonoksitin hemoglobine afinitesi oksijenden 250 kat daha fazlad›r (2,3). Kana
geçen karbonmonoksit, hemoglobindeki protoporfirin IX’un demir iyonu kompleksine
ba¤lan›r ve oksijenin ayn› yere ba¤lanmas›n›
engeller. Böylece hücrelere oksijen tafl›nmas›n› önleyerek hipoksi ve buna ba¤l› olarak
doku hasar›na yol açar. Ayr›ca karbonmonoksit, mitokondriyal zincirin sitokrom oksidaz
enzimine ba¤lanmak suretiyle elektron transportunu bozarak ATP yap›m›n› bloke eder ve
oksidatif hasarla sonuçlanan olaylar zincirini
bafllat›r (4,5). Bu etki neticesinde beyinde
hipoksik ensefalopati geliflmesine sebep olur.
Zehirlenmeye ba¤l› klinik belirtiler tam düzelme
gösterebildi¤i gibi çeflitli nörolojik ve psikiyatrik belirtilerle karfl›m›za ç›kabilir. Karbonmonoksit gaz› baflta beyin olmak üzere oksijene
duyarl› olan kalp, böbrekler ve periferik sinirler dahil olmak üzere pek çok organ› etkileyebilir. Karbonmonoksit zehirlenmesi ile görülen nörolojik bulgular, zehirlenmeden hemen
sonra erken dönemde hatta aylar ve y›llar›
izleyen dönemden sonra gecikmifl biçimde
ortaya ç›kabilir (6,7,8).
Akut dönemde; oryantasyon kusuru, kognitif
bozukluklar, depresyon, epileptik nöbetler,
parkinsonizm bulgular›, ataksi, bafla¤r›lar›,
fokal nörolojik bulgular görülebilir. Bu bulgular düzelebildi¤i gibi sekel olarak da kalabilir.
Sekeller çeflitlidir. En s›k; demans, nöropsikiyatrik defisitler, agnozi, mutizm, kortikal körlük,
çeflitli hareket bozukluklar›, serebeller ataxi,
spastisite, periferik nöropati, idrar veya gaita
inkontinans› görülebilir (6,9,10).

servisine götürülmüfltü. Bilinci kapal› olan ve
yo¤un bak›m ünitesine al›nan hasta burada
solunum destek cihaz›na ba¤lanm›flt›. 27 gün
yo¤un bak›mda kalan ve 14. günde bilinci
aç›lan hasta; 7.5.1998 tarihinde konuflma
zorlu¤u, yürüyememe ve denge bozuklu¤u
flikayetleri ile klini¤imize baflvurdu.
Vital fonksiyonlar› normal olan hasta; yatak
içi aktivitelerde k›smen ba¤›ml›yd›. Destekle
oturabiliyor, yürüyemiyordu. Nörolojik muayenesinde; bilinci aç›k, yer ve zaman oryantasyonu, yak›n ve uzak bellek do¤ald›. Kas gücü
sa¤ üst ekstremitede 3/5, sol üst ekstremitede
4/5, sa¤ alt ektremitede 2/5, sol alt ekstremitede 3/5 idi. Duyu kusuru yoktu. Derin tendon
refleksleri do¤ald›. Bilateral aflil klonusu ve
kontraktürü mevcuttu.
Rutin laboratuvar testlerinde hafif hemoglobin düflüklü¤ü (11.0gr/dl) ve eritrosit sedimentasyon h›z› yüksekli¤i (36 mm/saat) d›fl›nda
anormallik saptanmad›. Yap›lan EEG’de; hafif
yayg›n biyoelektrik aksama mevcuttu. Kranium
MR’›nda; bilateral simetrik korona radiata ve
sentrum semiovale derin ak maddede, T1’de
hipointens, T2’de hiperintens tutulum saptand›. Nöropsikolojik testlerde; sözel bellek süreçleri, geriye ça¤›rma ve depolama düzeyi iyi,
ancak görsel bellek skorunun düflük oldu¤u
saptand›. Bu durumun k›s›tl› e¤itiminden
kaynakland›¤›, organik bir duruma ba¤l› olmad›¤› yorumu yap›ld›.
Hastaya bu klinik bulgular do¤rultusunda,
üst ekstremiteye aktif rezistif, alt ekstremiteye
aktif asistif egzersizler, oturma, ayakta durma
ve denge egzersizleri uyguland›. Oral yolla B1,
B6, B12 vitaminleri kombine preperat›, baclofen ve kombine ergo alkaloidi preperat› baflland›. 35 gün süren rehabilitasyon program›na al›nan hastan›n fonksiyonel ba¤›ms›zl›k
ölçümü (FBÖ) skoru 58’den 108’e yükseldi.
Desteksiz yürüyebilir hale gelen hastan›n dört
ay sonra yap›lan kontrolünde psiflik ve fizik
hiç bir sorunu olmad›¤› görüldü.
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20 yafl›nda kad›n hasta. Klini¤imize baflvurusundan 36 gün önce kömür sobas› bulunan
bir odada geçirdi¤i gecenin ard›ndan sabah
uyand›r›lamayarak bir devlet hastanesi acil
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TARTIfiMA
Karbonmonoksit zehirlenmesinin akut semptomlar›n›n kandaki karboksihemoglobin (COHb)
düzeyi ile do¤rudan iliflkili oldu¤u görülmektedir.
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Kandaki karboksihemoglobin düzeyi %10’un
alt›nda oldu¤unda bir belirti görülmezken;
üstüne ç›k›ld›kça bafl a¤r›s›, görmede bulan›kl›k, dispne, kar›n a¤r›s›, bulant›, kusma COHb
düzeyi %30-40 iken ortaya ç›kar. Genel güçsüzlük, ataxi, taflipne, taflikardi, senkop COHb
düzeyi %40-50 iken görülür. Bilinç bulan›kl›¤›, epileptik nöbetler, bradikardi, bradipne
ve koma COHb düzeyi %50-70 aras›nda, solunum yetmezli¤i ve ölüm COHb düzeyi %70’in
üzerine ç›kt›¤›nda ortaya ç›kar (11,12,13).
Ayr›ca CO’e maruz kalma süresi 12 saatten
daha fazla sürerse COHb düzeyi düflük bile
olsa daha ciddi belirtiler ortaya ç›kabilir. Bizim olgumuzda hasta bütün gece 10 saat CO
zehirlenmesine maruz kalm›fl. Onunla birlikte
ayn› odada kalan di¤er iki kardefli ölmüfltür.
Nitekim olgumuzun komada 14 gün gibi çok
uzun bir süre kalmas› da, CO zehirlenmesine
uzun süre maruz kalmas›ndan kaynaklanabilir.
Karbonmonoksit zehirlenmesi beyinde yap›sal
bozukluklara yol açar, bunlar: globus pallidus iskemi ve nekrozu, serebral beyaz cevherde demyelinizasyon, serebral kortekste fokal
alanlarda ve hipokampusta nekroz geliflmesidir (14). Gecikmifl ensefalopati olgular›nda ise
en s›k görülen beyaz cevher demyelinizasyonudur. CO zehirlenmesinde bu serebral de¤iflikliklerin nas›l olufltu¤u tam aç›klanamam›flt›r. Ancak esas etkinin, karboksihemoglobin
oluflumu ile beyne oksijen tafl›nmas›n›n engellenmesi ve doku oksijenasyonunun bozulmas› oldu¤u ileri sürülmektedir (15). Ayr›ca
myokarddaki myoglobine ba¤lanarak karboksimyoglobin oluflmas› sonucu myokard›n
kas›lamamas› ve tansiyon düflüklü¤ü di¤er
önemli bir faktördür. CO’in direkt sitokromlara
ba¤lanmas› sonucu sitotoksik etki, nöropatolojik de¤ifliklikler ortaya ç›kmaktad›r (14,16,17).
Olgular›n MRG incelemesinde T2 a¤›rl›kl›
kesitlerde bilateral globus pallidusta sinyal
art›fl› ve periventriküler beyaz cevher, sentrum
ovalede simetrik hiperintens alanlar oldu¤u
bildirilmifltir (14,16,18,19). Olgumuzun MRG
tetkikinde sentrum semiovalede bilateral simetrik hiperintens alanlar görülmüfltür (Resim 1).
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Resim 1. MR’da sentrum semiovalede bilateral simetrik
hiperintens alanlar.

Akut dönemde uzun süreli bilinç bozuklu¤unun, geç ensefalopati ile korelasyon gösterdi¤i
ileri sürülmektedir. Bu dönemde en etkili
yöntem hastay› hiperbarik oksijen tedavisine
almakt›r (17,20). Bizim olgumuzda hiperbarik
oksijen tedavisi yap›lamam›fl ve geç dönem
ensefalopati ortaya ç›km›flt›r.
Gecikmifl ensefalopatide, hasta hayatta kald›¤›
takdirde, prognozun iyi oldu¤u bildirilmektedir. Bir çal›flmada olgular›n %75’inin düzeldi¤i
bildirilmifltir (21). Ancak uzun takiplerde bellek bozukluklar›, parkinsonizm bulgular›, manik-depressif hastal›k (22), obsessif-kompulsif
bozukluklar (23,24), organik kiflilik bozukluklar› (22,25,26), majör depresyon (19,20,22),
histeri (27) ile çocuklarda davran›fl bozukluklar› ve baflar›da düflme tan›mlanm›flt›r.
Hastam›z›n psikolojik incelemesinde yo¤un
anksiyete, basit yetersiz kiflilik yap›s› zemininde histerik durum oldu¤u ortaya ç›km›flt›r.
Zehirlenmenin akut döneminde hiperbarik
oksijen tedavisi önerilir ancak tedavinin geç
nöropsikiyatrik sekelleri önleyemedi¤i saptanm›flt›r. Sekellerin spesifik bir tedavisinin olmad›¤› anlafl›lm›flt›r. Bizim olgumuzda hasta klini¤imize geldi¤i zaman yata¤a ve ailesine
ba¤›ml›, fonksiyonel ba¤›ms›zl›k ölçümü (FBÖ)
skoru 59 iken; 35 günlük sürede, uygun bir
rehabilitasyon program› ile kas gücü, denge,
günlük yaflam aktiviteleri ve transfer aktivite67

lerinde tamamen ba¤›ms›z bir duruma gelmifl
ve FBÖ skoru 108’e ç›km›flt›r. Hastan›n 4 ay
sonra yap›lan kontrolünde sosyal ve mesleki
yönde tamamen normal bir duruma geçti¤i
görülmüfltür. Buradaki iyileflmede uygun bir
rehabilitasyon program›n›n yan›s›ra; zamanla
nörolojik iyileflmenin devam etmesini, prognozu

iyilefltiren önemli bir faktör olarak kabul etmek
gerekir.
Sonuç olarak, CO zehirlenmesine ba¤l› ensefalopatilerde akut dönemde hasta yaflat›labilirse, uygun bir rehabilitasyon program› uyguland›¤› takdirde hastalar›n süratle normal
yaflama dönebilece¤ini gözlemifl olduk.
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