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Özet

Abstract

Akrep sokmalarının birçoğu zararsız olmakla beraber, öldürücü akrep türleri multi-

Although most of the scorpion stings are harmless, deadly species of scorpions

organ yetmezliği, nörotoksisite, kardiyotoksisite ve pulmoner ödeme neden olabi-

may cause multiorgan failure, neurotoxicity, cardiotoxicity, and pulmonary edema.

lir. Sistemik etkilerin gelişme ihtimaline karşı bu hastalar acil serviste gözlenmelidir. Özellikle pulmoner ödem ve miyokardit gibi ölümcül komplikasyonlar akılda tutulmalıdır. Bu çalışmada acil servise akrep sokması nedeniyle başvuran ve miyokardit ve pulmoner ödem saptanan olgu sunuldu.

The cases should be observed in the emergency department against the possibility of development of systemic effects. Fatal complications, in particular such as
pulmonary edema, and myocarditis should be considered. In this study, a case of
myocarditis and pulmonary edema was detected on the patient who had applied
to the emergency department due to a scorpion sting is presented.
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Giriş
Bugüne kadar dünyada bilinen 650 akrep türü olup, Türkiye’de
ise 13 türü bulunmaktadır. Bu türlerden özellikle Androctonus
crassicauda ve Leiurus quinquestriatus sistemik toksisiteye yol
açmaktadır [1].
Akrep sokması lokal reaksiyonlardan, ciddi nörolojik, hematolojik, solunumsal ve kardiyovasküler kollapsa kadar değişen çeşitli
etkilere neden olabilir. Türlere göre zehirin etkisi bazı olgularda
halsizlik kırgınlık gibi hafif belirtilere neden olurken, bazı olgularda 1 saat içinde ölüm görülebilmektedir. Akrep ısırması sonrası
toksinin vücuda dağılımı 30 dk. içinde başlarken, toksinin vücut
dışına atılması 4.3-13.4 saat içinde olmaktadır [2].
Akrep toksininin direkt miyokardit yaptığı düşünülürken, yapılan
bazı çalışmalarda ise akrep toksininin nöroendokrin ve immünolojik mekanizmaları uyararak çok farklı mediatörlerin salınımına
neden olarak miyokardit gelişimine neden olduğu saptanmıştır
[3, 4]. Bu çalışmada akrep sokmasını takiben solunum ve kardiyak etkilenmenin olduğu olgu literatür eşliğinde sunuldu.
Olgu Sunumu
Yirmi yedi yaşında erkek hasta acil servisimize akrep sokmasını takiben yaklaşık 6. saatte başvurdu. Ellerinde bacaklarında uyuşma, nefes darlığı ve göğüs ağrısı olan hastanın, bilinen
herhangi bir sistemik hastalığı yoktu. Hastaya dış merkezde 2
ml akrep serumunun intramüsküler uygulandığı öğrenildi. Başvuru sırasında arteriyel kan basıncı: 100/60 mmHg, nabız: 120/
dk, solunum sayısı: 28/dk, ateş: 37,6ºC, oksijen saturasyonu: %
85 idi. Elektrokardiyografi (EKG)’sinde sinüs taşikardisi mevcuttu. Fizik muayenesinde genel durumu orta-kötü, şuuru konfüze,
oskültasyonda kalp taşikardik, akciğer bilateral alt zonlarda ralleri mevcut idi. Sağ ön kolda akrep sokmasına bağlı gelişen 2x1
cm çapında deriden kabarık, hiperemik lezyon saptandı. Olgunun laboratuar tetkiklerinde laktat dehidrogenaz (LDH) 672 U/L
(240-480), kreatin kinaz (CK) 4600 U/L (55-170), kreatin kinazmiyokardial band (CK-MB) 73 U/L (0-25), troponin I 1.68 ng/ml
(0-0.1), pO2:60 mmHg, saturasyon O2: % 85 idi. Posterior anterior akciğer grafisinde bilateral alt zonlarda infiltrasyon (Resim 1) saptandı. Ekokardiyografisinde (EKO) ejeksiyon fraksiyonu (EF) % 45 idi. Hastaya destek tedavi (oksijen, intravenöz sıvı
tedavisi, monitörizasyon), steroid, H1 ve H2 reseptör antagonisti, diüretik ve anti koagulan tedavi başlanarak yoğun bakım ünitesine yatırıldı. Yoğun bakımda sistolik disfonksiyonu nedeniyle dopamin, dobutamin infüzyonu başlandı. Takibinin 2. gününde

Resim 1. Akciğer grafisinde alt zonlarda infiltrasyon
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solunum sıkıntısı düzelen, kardiyak enzimleri negatifleşen olgu
yatışının 5. gününde taburcu edildi.
Tartışma
Akrep zehiri başta nörotoksinler, aglutininler, lökositolizinler, koagülinler, lesitin ve kolesterin olmak üzere birçok enzimi içermektedir. Değişik akrep türlerinin içerdiği toksinlerde farklı olabilmektedir [5].
Akrep zehiri sıklıkla lokal reaksiyonlara daha nadir olarak sistemik tutuluma yol açmaktadır [5]. Sistemik olarak miyokard
disfonksiyonu, sol ventrikül daha belirgin olmak üzere sağ ve
sol ventrikül yetersizliği, hipertansiyon, hipotansiyon, pulmoner ödem ve kardiyojenik şok görülebilmektedir [5, 6]. Olgumuzda lokal belirtilerin yanısıra huzursuzluk, taşikardi ve pulmoner
ödem tablosu mevcut idi.
Deney hayvanlarında, akrep zehirinin intravenöz (iv) enjeksiyonunu takiben akciğer ödeminin oluştuğu gösterilmiştir [7]. Akrep zehirinin neden olduğu akut akciğer ödeminin mekanizması tam olarak tanımlanamamış olup, patogenezde kardiyojenik
ve nonkardiyojenik faktörler rol oynamaktadır [8]. ARDS tanı kriterleri akut başlayan solunum sıkıntısı, akciğer grafisinde bilateral infiltrasyon, hipoksemi (PaO2/FiO2 < 200 olması), akciğer
arter “wedge” basıncının < 18 mmHg olması veya sol ventrikül yetmezliğinin klinik bulgularının olmaması olarak özetlenebilir [8]. Sunulan olguda EF % 45 ve sol ventrikül disfonksiyonunun olması, PO2/FİO2 oranının 200’ün üstünde olması, çekilen
direkt grafide bilateral akciğer alt-orta zonlarda infiltrasyon olması nedeni ile mevcut klinik tablo kardiyojenik akciğer ödemi
olarak düşünüldü.
Akrep toksinleri presinaptik sinir uçlarında sodyum kanallarını
açar ve kalsiyuma bağlı potasyum kanallarını inhibe eder. Bunun sonucu olarak otonomik disfonksiyon ve daha çok sempatik
deşarj meydana gelmekte, hipertansiyon ve taşikardi gelişmektedir [9]. Akrep sokması sonrası kardiyak etkilenme CK, CK-MB,
LDH, troponin ile izlenmektedir [9]. Tamer ve ark. [10] akrep sokmasına bağlı toksik miyokardit, kalp yetmezliği ve akciğer ödemi gelişen olguyu sunmuşlardır. Das ve ark. [4] Hindistan’da yaptıkları çalışmada bir yıl içerisinde akrep sokması nedeniyle başvuran 32 çocuktan 16’sında miyokarditle uyumlu bulguların olduğunu bildirmişler. Olgumuzda sempatik sistem aktivasyonuna bağlı taşikardi, kardiyak etkilenme göstergesi olarak CK-MB,
Troponin yüksekliği ve kardiyojenik akciğer ödemi mevcuttu.
Akrep sokmasına bağlı miyokardit gelişen olgularda sıvı elektrolit tedavisi ile birlikte akrep antiserumu, vazodilatatörler, dobutamin uygulanmakta ve yoğun bakım takipleri ile mortalite azaltılmaktadır. Özellikle dobutamin pulmoner ödem ve sistolik disfonksiyonu olan olgularda ilk seçilecek ilaçlardandır [2, 6]. Akrep serumunun kendi yan etkileri olmakla beraber özellikle ciddi olgularda erken dönemde uygulandığında oldukça yararlı olduğu bildirilmektedir [11]. Sunulan olguda sistemik bulgular varlığı nedeniyle sevk edildiği merkezde akrep serumu uygulanmıştı. Hastanemize kabulünden itibaren semptomatik ve destek tedavisine başlandı.
Sonuç olarak, ülkemizde akrep sokması vakalarının yaygın olması nedeniyle akrep antiserumu verilecek hastalar belirlenmeli ve destek tedavi planlanmalıdır. Kardiyak ve solunum sisteminin etkilendiği ciddi sistemik tutulum olan olgular için yoğun bakım ünitesinde takip öngörülmelidir.
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Çıkar Çakışması ve Finansman Beyanı
Bu çalışmada çıkar çakışması ve finansman destek alındığı beyan edilmemiştir.
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