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ÖÖZZEETT  
Karbon monoksit (CO) zehirlenmesi ölümcül seyredebilen ve ülkemizde özellikle
k›fl aylar›nda kapal› ortamlarda yak›lan kömür sobalar›na ba¤l› olarak s›k görülen
bir halk sa¤l›¤› sorunudur. Ülkemizde zehirlenme nedeniyle ölümlerin yar›s›ndan
fazlas›nda neden karbon monoksit zehirlenmesidir. Özellikle akut zehirlenmeyi
takiben sessiz dönemden sonra ortaya ç›kan geç anoksik ensefalopati (GAE)
olgular›nda yanl›fl tan› alma olas›l›¤› artmaktad›r GAE’nin semptom üçlüsü mental
durumda bozulma, idrar ve/veya gaita inkontinans› ve yürüyüfl bozuklu¤udur.
GAE’deki psikiyatrik görünüm; demans, amnestik sendromlar, organik affektif
bozukluklar, kiflilik bozukluklar› ve psikozu da içeren çok farkl› klinik bulgularla
ortaya ç›kmaktad›r. Bu yaz›da 35 yafl›nda, daha önce psikiyatrik ya da nörolojik bir
hastal›¤› olmayan ancak 33 gün önce CO zehirlenmesi geçiren ve hiperbarik oksi-
jen (HBO) tedavisi sonras›nda tam düzelme halinde taburcu edildi¤i ö¤renilen ve
15 günlük sessiz bir dönemi takiben psikiyatri poliklini¤ine sinirlilik, unutkanl›k
flikayetleri nedeniyle baflvuran bir erkek hasta sunulmufltur. Bu hastadaki 
nöropsikiyatrik bulgular›n ay›r›c› tan›s›, kraniyal manyetik rezonans görüntüleme
(MRG) bulgular› ile birlikte tart›fl›lm›flt›r. (Nöropsikiyatri Arflivi 2009; 46: 121-4)
Anahtar kelimeler: Karbon monoksit, geç anoksik ensefalopati, intoksikasyon

AABBSSTTRRAACCTT
Carbon monoxide (CO) intoxication can be a deadly condition and is a very 
common public health problem in Turkey due to the use of coal stoves during the
winter months in homes. Carbon monoxide intoxication accounts for more than
half of the deaths due to intoxications in Turkey. It is very likely to misdiagnose
the cases of delayed anoxic encephalopathy (DAE) which are seen after the
latent period following the acute intoxication. In delayed anoxic encephalopathy,
following complete recovery and after a latent period, neurologic and/or 
psychiatric symptoms appear again. The symptom triad of DAE is mental 
deterioration, urinary and/or gaita incontinence and gait disturbances. The 
psychiatric appearance in DAE can be seen in a variety of very different findings
including dementia, amnestic syndromes, organic affective disorders, personality
disorders and psychosis. In this case report, we present a 35-year-old man, who
was admitted to the hospital because of irritability and loose mind. The patient did
not have any previous psychiatric or neurologic disorder, but he had CO 
intoxication 33 days before the admission and was discharged from the hospital
following a hyperbaric oxygen treatment with a complete recovery. After a 
15-day latency period he was admitted to the hospital because of the mentioned
symptoms. The differential diagnosis of the rich neuropsychiatric findings 
together with cranial magnetic resonance imaging findings (MRI) are discussed
in this patient. (Archives of Neuropsychiatry 2009; 46: 121-4)
Key words: Carbon monoxide, delayed anoxic encephalopathy, intoxication

Girifl

Karbon monoksit zehirlenmesi ölümcül seyredebilen ve ülke-
mizde özellikle k›fl aylar›nda kapal› ortamlarda yak›lan kömür so-
balar›na ba¤l› olarak s›k görülen bir halk sa¤l›¤› sorunudur. Bu-
nun d›fl›nda intihar giriflimlerinde veya yang›nlarda da karbon
monoksit zehirlenmesi görülebilir. Ülkemizde zehirlenme nede-
niyle ölümlerin yar›s›ndan fazlas›nda neden karbon monoksit ze-
hirlenmesidir (1). Bu olgular›n büyük k›sm› rapor edilmemekte ve-
ya yanl›fl tan› almaktad›r. Özellikle akut zehirlenmeyi takiben ses-

siz dönemden sonra ortaya ç›kan geç anoksik ensefalopati 
(GAE) olgular›nda yanl›fl tan› alma olas›l›¤› artmaktad›r (2-4). 

GAE’nin semptom üçlüsü mental durumda bozulma, idrar
ve/veya gaita inkontinans› ve yürüyüfl bozuklu¤udur (5). Mental
durumdaki bozulma; demans, bellek yetersizlikleri, kiflilik de¤iflik-
likleri, ö¤renme güçlü¤ü, davran›fl dikkat, konsantrasyon bozuk-
luklar› ve psikotik bulgular gibi psikiyatrik semptomlar› içermek-
tedir (6). ‹drar ve gaita inkontinans›, ikisi birden olabildi¤i gibi yal-
n›zca idrar inkontinans› fleklinde de ortaya ç›kabilir. Yürüyüfl bo-
zuklu¤u ise nörolojik etkilenmenin fliddeti ve nörolojik bulgular›n



özellikleri ile flekillenir. Paralizi, parkinsonizm, apraksi, tremor,
ballismus, myoklonus, periferik nöropati, spinal kord defisitleri gi-
bi nörolojik bulgularla beraber çok farkl› görünümlerde yürüyüfl
bozukluklar› izlenebilir (7,8).

GAE’deki psikiyatrik görünüm; demans, amnestik sendromlar,
organik affektif bozukluklar, kiflilik bozukluklar› ve psikozu da içe-
ren çok farkl› klinik bulgularla ortaya ç›kabilir (9-11). Bazal gangli-
onlar, beyaz cevher ve prefrontal korteks lezyonlar› ile iliflkili ola-
rak dönemsel depresyonlar, major depresyon, sosyal çekilme, ki-
flilik de¤iflikli¤i, apati, alg› bozukluklar›, obsesif kompulsif bozuk-
luk, katatoni ve psikoz gibi belirtiler görülmektedir (12). Önceden
mani hikayesi olan hastalarda zehirlenme sonras›nda hastal›¤›n
alevlenmesi olabildi¤i gibi tamam›yla ikincil olarak ortaya ç›kan
olgular da bildirilmifltir (9). Yüksel ve ark.’n›n 2007’de yay›nlad›kla-
r›, nörolojik belirtilerle bafllay›p obsesif kompülsif bozukluk, dep-
resyon, kleptomani ve psikotik bozuklukla süren CO zehirlenmesi
olgusu, bu hastalar için iyi bir örnek oluflturmaktad›r (12). Onlar›n
olgusunda kranial manyetik rezonans görüntülemesinde (MRG)
incelemesinde; sol temporal lobta ve bilateral globus palliduslar-
da lezyonlar saptand›¤› belirtilmektedir. fiimdiye kadar yap›lm›fl
olan yay›nlarda CO zehirlenmelerinde görülen kranial MRG bulgu-
lar›, bilateral globus pallidus harabiyeti ve beyaz cevher de¤iflik-
likleri fleklinde tan›mlanmaktad›r. Beyaz cevher de¤ifliklikleri özel-
likle GAE olgular›nda s›kt›r ve Parkinson Hastal›¤› benzeri nörolo-
jik bozukluklara da sebep olabilmektedir. Literatürde, depresif
bulgular›n sol temporal lob ve globus pallidus lezyonlar›yla iliflkili
oldu¤unu, bunun yan› s›ra globus pallidus harabiyetinin psikotik
ve obsesif kompulsif belirtilerle iliflkili oldu¤unu belirten yay›nlar
bulunmaktad›r. Biz bu bildiride zengin nöropsikiyatrik bulgular›
olan bir karbon monoksit zehirlenme olgusunu ay›r›c› tan›n›n göz-
den geçirilmesi amac› ile kranial MRG bulgular› ile sunuyoruz.

Olgu

Otuz befl yafl›nda, sat›fl temsilcisi olan erkek hasta, psikiyat-
ri poliklini¤ine on gün önce sinirlilik, unutkanl›k flikayetleri nede-
niyle baflvurdu. Öyküsünden, yaklafl›k otuz gün önce banyoda
flofbenden kaynaklanan CO zehirlenmesi geçirdi¤i, bir saat son-
ra bilinci kapal› olarak bulunup, baflka bir merkezde yedi gün bo-
yunca hiperbarik oksijen tedavisi (HBO) ald›ktan sonra tam dü-
zelme halinde taburcu edildi¤i ö¤renildi. Sonraki onbefl gün bo-
yunca hiçbir yak›nmas› olmayan hastan›n öz bak›m›nda azalma,
az konuflma, unutkanl›k, çabuk sinirlenme gibi de¤iflikliklerinin
oldu¤u, iflyerinde ajitasyonunun gözlendi¤i bildirildi. Ailesinden
al›nan bilgiye göre daha önce hiç psikiyatri yak›nmas›, madde/al-
kol kullan›m öyküsü yoktu. ‹leri tetkik amac›yla psikiyatri servisi-
ne yat›fl› yap›lan hastada ayn› gün bulant›-kusma, idrar gaita in-
kontinans›, yavafl ve amaçs›z hareketlerin ortaya ç›kmas› üzerine
acil bilgisayarl› beyin tomografi (BBT) ve nöroloji konsultasyonu
istendi. Bilgisayarl› beyin tomografisi hareket artefaktlar› nede-
niyle optimum de¤erlendirilemedi ancak de¤erlendirilebildi¤i ka-
dar›yla normal kabul edildi. Hasta, CO zehirlenmesine ba¤l› GAE
ön tan›s›yla nöroloji servisine nakledildi. 

Nöroloji klini¤inde yap›lan nöropsikiyatrik de¤erlendirmesin-
de, genel durumu orta, bilinci konfüze bulundu. Kooperasyon k›-
s›tl› oldu¤undan oryantasyonu tam olarak de¤erlendirilemiyordu.
Hastada spontan konuflma yoktu. Sorulan sorular›n çok az bir
k›sm›na, tekrar tekrar soruldukça (örne¤in ad› ve mesle¤i sorul-

du¤unda) cevap al›nabiliyordu. Dikkati da¤›n›kt› ve yayg›n amne-
zisi ve apraksisi vard›. Direkt ve indirekt ›fl›k refleksleri, göz dibi
bak›s› ve di¤er kranial sinir muayeneleri normal bulundu. Üst
ekstremitelerde derin tendon refleksleri normoaktif iken, alt eks-
tremitelerde ise hiperaktif bulundu. Hoffman iflareti bilateral ne-
gatif, Babinski iflareti bilateral pozitif saptand›. Kas gücü üst eks-
tremitelerde normal s›n›rlardayd›, alt ekstremitelerde bilateral,
proksimal ve distallerde 4/5 olacak flekilde kas gücü kayb› sap-
tand›. Serebellar testler, derin ve yüzeyel duyu muayenesi ko-
operasyon k›s›tl›l›¤› nedeniyle yap›lamad›.

Laboratuvar tetkiklerinde bilirubin (1.2 mg/dl. Normal s›n›rlar:
0-1.0 mg/dl) fosfor (4.8 mg/dl. Normal s›n›rlar: 2.7-4.5 mg/dl) de¤er-
leri hafif yüksekti. Kan karboksihemoglobin seviyesi %2.4 (normal
s›n›rlar %0-1), kreatin kinaz ise 550 mg/dl (normal s›n›rlar: 26-140
mg/dl) bulundu. Di¤er laboratuvar bulgular› normal s›n›rlardayd›.
Kranial MRG incelemesinde T2 a¤›rl›kl› görüntülerde periventrikü-
ler, supraventriküler alanlarda yayg›n hiperintens lezyonlar görül-
dü (Resim 1). Elektroensefalografi (EEG) incelemesinde 1-3 sani-
ye süreli, senkron, simetrik, jeneralize orta hat yap›lardan köken
alan yavafl dalga paroksizmleri izlendi (Resim 2).

Yat›fl›n›n 10. gününde, küçük ad›mla yürüme, bradimimi, eks-
tremitelerde diflli çark ve rijidite belirtileri geliflti. Hastan›n bu bul-
gular›na yönelik dopamin reseptör agonisti pramipeksol 0.250
mg/gün baflland›. Mutizm tablosu, etrafa olan ilgisizlik idrar ve
gaita inkontinans› devam ediyordu, yak›nlar›n›n yard›m› ile yemek
yiyebiliyor ve yard›mla yürüyordu. Yat›fl›n›n 21. gününe kadar
mental durumda de¤ifliklik düflündürecek bir geliflme izlenmedi.
Konuflmama, apraksi, biliflsel ifllevlerde bozukluk devam ediyor-
du. ‹smi söylendi¤inde bafl›n› çevirerek bak›yor ama kendisine
verilen komutlar› yerine getiremiyor, cisimleri isimlendiremiyor,
bütün vaktini yata¤›nda geçiriyordu. Sorulan sorulara yan›t al›na-
m›yor ancak zaman zaman amaçs›z konuflma ve davran›fllar› olu-
yordu. Yat›fl›n›n 21. günü (karbon monoksit zehirlenmesinin 58.
günü) itibariyle hastan›n mental durumunda bir düzelme belirtisi
olmamas› nedeniyle aripiprazol 10 mg/gün baflland›. Aripiprazol
bafllanmas›n›n 3. gününden itibaren sorulan sorulara cevap ver-
meye bafllayan hastan›n disorganize davran›fllar› 7. günden son-
ra tamamen geçti ancak tedavinin 5. gününden itibaren ajitasyo-
nunda art›fl izlendi. Yat›fl›n›n 25. gününde çekilen kranial MRG’de
herhangi bir de¤ifliklik saptanmad›, ilk MRG’deki de¤ifliklikler ay-
n› flekilde izleniyordu. Aripiprazol bafllanmas›ndan 8 gün sonra
taburcu edildi. Ayaktan kontrolleri yap›lan hastan›n aripiprazol
tedavisi sonras› 5. günde bafllayan ajitasyonu, 16. günde geçmifl-
ti. Tedavi ile ortaya ç›kan ve sonradan kaybolan bu ajitasyon ari-
piprazolün yan etkisi olarak kabul edildi. Hasta bir ayd›r aripipra-
zol 10 mg/gün, bromokriptin 5 mg/gün kullan›yor ve herhangi bir
ilaç yan etkisi ya da psikiyatrik semptomlara rastlanmad›. Tabur-
culuk sonras› 2 ay istirahat raporu verilen hastan›n poliklinik izle-
mi devam etmektedir. Parkinsonizm bulgular› azalm›flt›r ve hafif
derecede bellek ve konsantrasyon bozuklu¤u d›fl›nda patolojik
bir muayene bulgusu kalmam›flt›r. Günlük ihtiyaçlar›n› kendisi
karfl›layabilmektedir ve ailesinden al›nan bilgiye göre de ifl d›fl›n-
da eski ifllevselli¤ine kavuflmufl durumdad›r.

Tart›flma

Karbon monoksit zehirlenmesi hemen hemen bilinen bütün
psikiyatrik görünümlerle karfl›m›za ç›kabilmektedir (3,4). Nöropsi-
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kiyatrik semptom ve bulgular›n akut dönemdeki belirgin iyileflme-
si ya da sessiz dönemi takiben ortaya ç›k›yor olmas›, semptomla-
r›n seyrinde gün içinde dalgalanmalar›n olmas› yanl›fl tan› kon-
mas›na yol açabilmektedir (2-4). 

S. K. Min Geç Anoksik Ensefalopati (GAE) sendromu tan› kri-
terlerini: 1) Akut CO zehirlenme öyküsü. ‹ntihar amac›yla barbitu-
rat al›m› gibi etyolojik olarak rahats›zl›k ile ilgili olabilecek di¤er
olas› organik nedenler d›fllanmal›d›r. 2) ‹ntoksikasyon sonras›
günler ve/veya haftalar süren sessiz dönemin varl›¤›. 3) Sosyal
veya mesleki ifllevsellikte bozulmaya yol açacak fliddette entel-
lektüel yetilerin kayb›, haf›zada bozulma, soyut düflünme veya
yarg›lamada bozulma, yüksek kortikal ifllevlerde rahats›zl›k (afa-
zi, apraksi, agnozi veya kiflilikte de¤ifliklikler) gibi demans›n bir ya
da daha fazla semptomu. 4) Bilinçlilik halinde sislenme olarak bil-
dirmifltir (4). GAE tan›s› koymada kan COHb seviyeleri önem tafl›-
maz ve klinik görünüm de COHb seviyesi ile korele de¤ildir (3,6,17).
Bunun yan› s›ra, CO zehirlenmesini takiben kendili¤inden konufl-
ma bafllatmama, insiyatif almama kiflilik ve al›flkanl›klarda de¤i-
fliklikler, eski ilgi alanlar›ndan uzaklaflma ile karakterize psiflik
akinezi olarak adland›r›lan olgular bildirilmifltir. Ancak afazi, ap-
raksi veya agnozinin olmad›¤›, nöropsikolojik testlerin tamamen
normal s›n›rlar içerisinde oldu¤u psiflik akinezide hastalar d›fl
uyaranlarla uyar›labilir ve uygun yan›t verebilirler (13-16). 

Bizim olgumuzda, akut CO zehirlenme öyküsü sonras› 7 gün
HBO tedavisi ald›ktan sonra iyileflen hasta 15 gün semptomsuz
yani sessiz bir dönem geçirmifltir. Bu sessiz dönemi takiben unut-
kanl›k, öz bak›m›nda azalma, sinirlilik gibi bulgular bafllam›fl ve
yarg›lama bozuklu¤u ortaya ç›km›flt›r. Mesleki ve sosyal ifllevler
ileri düzeyde bozulmufltur. Hastadaki konuflamama tablosu ve
kooperasyon kurmadaki güçlük nedeniyle afazi, apraksi ya da
agnoziye yönelik testler yap›lamam›fl ancak klinik de¤erlendir-
meye göre apraksi ve kiflilik de¤ifliklikleri tespit edilmifltir. Bizim
olgumuzun bulgular› GAE sendromunun tan› kriterlerinin tamam›-
n› karfl›lamaktad›r. Bu nedenle de olgu GAE sendromu olarak de-
¤erlendirilmifltir. 

CO zehirlenmesinde beyindeki ifllev bozuklu¤una ba¤l› olarak
baz› EEG de¤ifliklikleri görülebilmektedir. EEG’de genellikle jene-
ralize yavafl dalga aktivitesi ya da lateralizasyon gösteren diken

dalga aktivitelerinin görüldü¤ü ve ilerleyen aylarda bu bozukluk-
lar›n düzeldi¤i bildirilmektedir (12). Bizim olgumuzda subakut dö-
nemde çekilmifl olan EEG’de, lateralizasyon göstermeyen, orta
hat yap›lardan köken ald›¤› düflünülen yavafl dalga paroksizmle-
ri izlenmifltir. Klinik olarak epileptik nöbet izlenmedi¤inden EEG
takibi yap›lmam›flt›r. Genellikle CO zehirlenmesinde EEG bulgula-
r›n›n ilerleyen aylarda düzeldi¤i göz önüne al›n›rsa; hastam›zdaki
klinik bulgularla beraber EEG bulgular›n›n da normale döndü¤ü-
nü düflünebiliriz.

CO zehirlenmesinde en s›k karfl›lafl›lan BBT ve kranial MRG
bulgular›; derin beyaz cevher, sentrum semiovale de¤ifliklikleri
ve bazal ganglionlar düzeyinde simetrik veya asimetrik tutulum
tipiktir (1). Lin WC ve ark. taraf›ndan yap›lan bir çal›flmada, CO ze-
hirlenmesine ba¤l› geç bafllang›çl› biliflsel semptomlar› olan has-
talarda yap›lan difüzyon tensor görüntüleme sonras›nda kontrol
grubuna göre korpus kallozum, orbitofrontal, frontal ve parietal
beyaz cevherde fraksiyonel anizotropide azalma oldu¤u gösteril-
mifl, bundan da beyaz cevherdeki mikroyap›sal de¤iflikliklerin so-
rumlu oldu¤u öne sürülmüfltür (18). Benzer sonuçlar CO zehirlen-
mesi sonras›nda hiperbarik oksijen tedavisi alan hastalarda da
gözlenmifltir (19). Bizim olgumuzda yap›lm›fl olan iki kranial MRG
incelemesinde de T2 a¤›rl›kl› görüntülerde periventriküler, supra-
ventriküler alanlarda yayg›n hiperintens lezyonlar görülmüfltür.
Pallidal lezyonlarda entellektuel kapasitenin ve davran›flsal akti-
vitenin belirgin olarak azald›¤›, stereotipik davran›fllar›n ve am-
nezinin ortaya ç›kt›¤› bilinmektedir (14). Ancak bizim olgumuzda
parkinsonizm, idrar-gaita inkontinans›, paraparezi, amnezi bulgu-
lar› ile beraber gün içinde dalgalanmalar gösteren bilinç bulan›k-
l›¤›, muayeneye koopere olamama, dikkat da¤›n›kl›¤›, apati, za-
man zaman ajitasyon ve disorganize davran›fl ve konuflmalar gi-
bi psikiyatrik semptomlar›n da ortaya ç›kt›¤› karmafl›k bir tablo iz-
lenmektedir. 

S.K. Min’in akut karbon monoksit intoksikasyonunu takip
eden geç nöropsikiyatrik sekeli olan 86 hastay› takip etti¤i bir ça-
l›flmada 35 hastan›n akut psikotik oldu¤u düflüncesiyle aileleri ta-
raf›ndan önce psikiyatriste getirildi¤i, bu hastalar›n ancak 3 tane-
sinin akut fonksiyonel psikoz, 2 tanesinin ise flizofreni tan›s› ald›-
¤› bildirilmifltir (4). Bu durum ailesi taraf›ndan önce psikiyatri po-
liklini¤ine baflvuran olgumuzla benzerlik göstermektedir. Bizim

Resim 1. Kranial MRG’da T2 a¤›rl›kl› görüntülerde periventriküler, 
supraventriküler alanlarda yayg›n hiperintens lezyonlar

Resim 2. Elektroensefalografi (EEG) incelemesinde 1-3 saniye süreli, senkron,
simetrik, jeneralize orta hat yap›lardan köken alan yavafl dalga paroksizmleri
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hastam›zda da gün içinde zaman zaman ortaya ç›kan disorgani-
ze konuflma ve davran›fllar flizofreni ya da bir baflka psikotik bo-
zuklu¤u düflündürebilirdi, ancak bu belirti ve bulgular flizofreni ya
da bir baflka psikotik bozukluk tan›s› koymak için yeterli de¤ildir.
Son olarak hastaya aripiprazol baflland›ktan sonra 2. günden iti-
baren dramatik bir düzelme görülmesi de bizleri flizofreni tan›s›n-
dan uzaklaflt›rm›flt›r. Ancak genel t›bbi nedenlere ba¤l› psikotik
bozukluk tan›da göz önünde bulundurulmal›d›r. 

Samuels A.H. ve arkadafllar›, egzozdan ç›kan karbon monoksit
gaz› ile intihar giriflimi sonras›nda, haf›za kayb› flikayeti ile psikiyat-
riye baflvuran ve yanl›fll›kla konversiyon bozuklu¤u tan›s› alan bir
olgu bildirmifllerdir (10). Bu olgu karbon monoksit ensefalopatisin-
de anamnezin ne kadar önemli bir yer tuttu¤una dikkat çekmekte-
dir. Bizim hastam›zda saptanan semptom ve bulgular da benzer
flekilde konversiyon bozuklu¤unu and›rmaktad›r. Ancak tan›y› d›fl-
lamak için tek bafl›na yeterli olmasa da hastada “güzel ald›rmazl›-
¤›n” olmamas› önemlidir. Ayr›ca semptomlar›n genel t›bbi bir du-
rumla (geç anoksik ensefalopati) daha iyi aç›klanabilmesi bizi kon-
versiyon bozuklu¤u tan›s›ndan uzaklaflt›rmaktad›r.

Sonuç olarak psikiyatrik yak›nmalarla baflvuran hastalarda
ay›r›c› tan›da CO zehirlenmesine ba¤l› GAE de hat›rlanmal›d›r.
Yukar›da verdi¤imiz olgu örne¤inde ve gözden geçirilen literatür-
de belirtildi¤i gibi GAE klini¤i ile kan COHb seviyeleri aras›nda
do¤ru yönde bir ba¤›nt› olmayabilir. Bu nedenle anamnezde özel-
likle CO zehirlenmesinin sorgulanmas› daha kolay ve do¤ru tan›
koymay› sa¤layacakt›r. 
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