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ÖZET

lenmelerin yaz aylarýnda belirgin olarak arttýðý
(%48,8), Aralýk-Þubat aylarýnda (%16,9) ise en az
olduðu belirlendi. 2000-2001 yýllarýnda, ilaçlar
zehirlenme nedenleri arasýnda ilk sýrada iken,
2002-2003 yýllarýnda tarým-endüstriyel kaynaklý
etkenler ile olan zehirlenmeler ilk sýrayý almýþtý.
Ýlaçlar arasýnda, ilk yýllarda parasetamol içerikli
ilaçlar sýklýkla görülürken, son yýllarda amitriptilin
gibi trisiklik antidepresanlar ile zehirlenme olgularýnýn arttýðý belirlendi. Mortalite oraný binde 7,7
olarak hesaplandý.

 Amaç: Ankara Dr. Sami Ulus Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Acil Servisi'ne
baþvuran zehirlenme olgularýnýn incelenmesi, etkenlerin daðýlýmlarýnýn, klinik özelliklerinin belirlenerek
alýnýlabilecek önlemlerin irdelenmesidir.
 Yöntem ve Gereçler: Ocak 2000-Þubat 2004 tarihleri
arasýnda acil servise baþvuran 773 hasta retrospektif
olarak incelendi. Olgular yaþ, cinsiyet, zehirlenme
nedeni, baþvuru sýrasýnda gözlenen semptomlar,
mevsimsel daðýlým ve prognoz yönünden deðerlendirildi.

 Sonuç: Amitriptilin ve temizlik malzemeleri ile
olan zehirlenmeler zaman içinde artmakta, mantar
ve diðer ilaç zehirlenmelerinde ise mortalite yükselmektedir. Ailelerin bilgilendirilmesi, çalýþmalarýn
artýrýlarak epidemiyolojik verilerin ortaya çýkarýlmasý zehirlenmelerin önlenmesinde yararlý olacaktýr.

 Bulgular: Dört yýllýk süre içerisinde acil servise
baþvuran 773 zehirlenme olgusu, tüm baþvurularýn
%1,4'ünü oluþturuyordu. Olgularýn 421'i erkek,
352'si kýzdý. En küçük vaka, iki haftalýk, en büyük
vaka 16 yaþýnda idi. 0-6 yaþ grubundaki vakalar,
tüm vakalarýn %69,34'ünü oluþturuyordu. Zehir-
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ABSTRACT

421 of cases were males and 352 were females.
The youngest case was two weeks old and the
oldest was 16 years old. 69.34% of cases were in
0-6 years age group. Intoxication cases peaked at
summer (48.8%) and number of cases were minimum
between December and February. While the drugs
were the main agent for intoxication in 2000 and
2001, agricultural and industrial agents became the
first agent in 2002-2003. During the early years
of the study, the most common agent for drug
intoxication was paracetamol, but during the last
years, intoxication with tricyclic antidepressant agents
like amitriptyline, has increased. Mortality rate was
calculated as 7.7 per thousand.

EVALUATION OF INTOXICATION CASES WHO
REFERRED TO EMERGENCY
ROOM IN PEDIATRIC HOSPITAL
 Subject: Evaluation of intoxication cases in terms
of distribution of the toxic agents, clinical features,
and measures that were taken for patients who
referred to Ankara Dr. Sami Ulus Children's Education
and Research Hospital emergency room.
 Materials and Methods: 773 patients who applied
to the Emergency Department between January 2000
and February 2004 were analyzed retrospectively.
Cases were evaluated for age, sex, cause of intoxication,
symptoms at application, seasonal distribution and
prognosis.

 Conclusion: Because of the increase of intoxication
with amitriptyline, cleaning agents, mushrooms and
other drugs, education and research are required
for further prevention.

 Results: There were 773 intoxication cases which
consisted 1.4% of all cases who applied to the
Emergency Department during a four-year-period.

 Key Words: Intoxication, child, epidemiology. Nobel
Med 2007; 3(1): 18-22

GÝRÝÞ

retrospektif taranarak incelendi. Vakalar yaþ, cinsiyet, zehirlenme nedeni, zehirlenmenin meydana
geliþ þekli, baþvuru sýrasýnda gözlenen semptomlar,
mevsimsel daðýlým ve prognoz yönünden deðerlendirildi. Sonuçlar ortalama deðerler, yüzde oranlarý
ile ki-kare testi uygulanarak elde edildi. Tüm istatistiklerde SPSS bilgisayar istatistik programý version
11.0 analizleri kullanýlarak, p<0,05 deðeri anlamlý
kabul edildi.

Zehirlenmeler, mortalite ve morbidite açýsýndan
çocukluk çaðý saðlýk sorunlarý arasýnda önemli
bir yer tutmakta, halen týbbi ve sosyal bir problem
olmaya devam etmektedir. Geliþmiþ ülkelerde kaza
ve zehirlenmeler 1-14 yaþ grubu ölüm nedenleri
arasýnda ilk sýrada yer almaktadýr. Ülkemizde ve
geliþmekte olan ülkelerde mortalite nedenleri
arasýnda zehirlenmeler 1-14 yaþ grubunda solunum
BULGULAR
yolu enfeksiyonlarý ve gastroenteritlerden sonra
gelmesine karþýn yüksek oranda görülmektedir.1,2
Beþ yaþ altý vakalar genel zehirlenme vakalarýna
Dr. Sami Ulus Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Hastaoranla, yaralanma-kaza sonucu oluþan zehirlenmenesi Acil Servisine 01.Ocak.2000-01.Þubat.2004 taler içinde ilk sýrada yer almaktadýr.3,4 Bu çalýþrihleri arasýnda 773 zehirlenme vakasý baþvurmuþtur.
mada Dr. Sami Ulus Çocuk Saðlýðý ve HastaBu olgular tüm baþvurularýn %1,4'ünü oluþturuyordu.
lýklarý Hastanesi acil servisine baþvuran zehirlenme
Olgularýn 352'si (%45,5) kýz, 421'i (%54,5) erkekti
olgularý incelenerek, 16 yaþ altýndaki zehirlenme
ve erkek/kýz oraný 1,19 idi. Olgularýn yaþ gruplarý
vakalarýnýn epidemiyolojik ve klinik özelliklerinin
ile cinsiyet daðýlýmý Tablo 1'de gösterilmiþtir.
belirlenmesi, sonuçlarýn deðerlendirilerek zehirlenmelerin kontrolü ve
Tablo 1: Yaþ gruplarýnýn cinsiyete göre daðýlýmý
önlemlerin tartýþýlmasý amaçlanmýþtýr.
Yaþ
Gruplarý (Ay) 0-12 13-24 25-36 37-48 49-60 61-72 73-84 85 Toplam
MATERYAL VE METOD
Vaka Sayýsý
26 126
171 120
62
31
39 198
773
Kýz
11
58
78
42
35
11
23
94
352
Ocak 2000-Þubat 2004 tarihleri araErkek
15
68
93
78
27
20
16 104
421
sýnda acil servise baþvuran 0-14 yaþ
2
(
=
14,625,
p=0,41).
grubundaki 773 hastanýn dosyasý
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çamaþýr suyunun içinde bulunduðu koroziv maddeler, %9 ile petrol ve ürünleri, %3,4 ile pestisitler
bulunuyordu. Ýlaçlara baðlý zehirlenmeler içinde
2000-2001 yýllarýnda analjezikler (en sýk parasetamol
(%11,6)) ilk sýrayý alýrken 2002-2003 yýllarýnda
amitriptilin (%10,3) ve diðer antidepresanlar, antiaritmik ve parasetamol gibi ilaçlardan oluþan
çoklu ilaç zehirlenmeleri (%7,5) ilk sýralarda yer
alýyordu. Nedeni bilinmeyen 12 olgunun 9'unda
çeþidi bilinmeyen ilaç alýmý öyküsü varken, üç
vakada baþvuru yakýnmasý, ani baþlayan karýn
aðrýsý, bulantý, kusma idi. Laboratuvarda pozitif
bulgu saptanamamasý ve izlemde giderek düzelme saptanmasý nedeni ile zehirlenme tanýsý
düþünülmüþtü. Hastaneye ilk baþvuru sýrasýnda
görülen semptomlar ve bulgular Tablo 5'de gösterilmiþtir.

Tablo 2: Zehirlenme etkenlerinin yaþ gruplarýna göre daðýlýmý

Yaþ
Gruplarý
(Ay)

Ýlaç

Etken
TarýmsalToplam
Endüstriyel Besin Bilinmeyen

0-12

17

8

1

0

26

13-24

57

53

16

0

126

25-36

73

68

30

0

171

37-48

81

16

23

0

120

49-60

27

19

14

2

62

61-72

8

11

12

0

31

73-84

9

8

20

2

39

85

78

39

73

8

198

Toplam

350

222

189

12

773

=80,57, p < 0,05

2

Tablo 3: Zehirlenme etkenlerinin cinsiyete göre daðýlýmý

Ýlaç

Etken
TarýmsalToplam
Endüstriyel Besin Bilinmeyen

Erkek

185

124

105

7

421

Kýz

165

98

84

5

352

Toplam

350

222

189

12

773

Tablo 5: Hastaneye ilk baþvuru sýrasýnda görülen semptom ve bulgular

SEMPTOM ve
BULGULAR

=0,832, p < 0,84

Altý yaþ altýndaki olgular tüm olgularýn %69,34'ünü
oluþturmakta idi. Zehirlenme etkenlerinin cinsiyet
ve yaþ gruplarýna göre daðýlýmý incelendiðinde,
1-5 yaþ arasýnda zehirlenmeler daha sýktý, yaþ
gruplarý ile etken tipi arasýndaki iliþki anlamlý idi
( 2= 80,57, p<0,05), ilaç alýmý sonrasý geliþen
zehirlenmeler her iki cinsiyet grubunda ilk sýrada
yer alýyordu. Zehirlenme olgularýnýn cins ve yaþ
gruplarýna göre daðýlýmý istatistiksel olarak incelendiðinde, cinsiyetler arasýnda farklýlýk anlamlý
deðildi (p=0,41), cinsiyet ile zehirlenme etkenleri
arasýndaki iliþki de anlamlý bulunmadý ( 2=0,832,
p=0,84) (Tablo 2 ve 3).
Yýllara göre etkenler deðerlendirildiðinde ilaç zehirlenmelerinde rölatif bir azalma saptanýrken, tarýmsalendüstriyel kaynaklý maddeler ile zehirlenmelerde
artýþ göze çarpmýþtýr (Tablo 4). Tarýmsal-endüstriyel
kaynaklý zehirlenmeler içinde %17,2 ile ozon ve

TarýmsalEndüstriyel

2000-2001 182

86

2002-2003 168

136

Toplam

222

350

Besin Bilinmeyen Toplam
92

5

365

97

7

408

189

12

773

SEMPTOM ve
BULGULAR

VAKA
SAYISI %
2

0,26

Kusma

344

44,5 Hipotermi

2

0,26

Karýn aðrýsý

106

13,7 Ataksi

2

0,26

10,8 Halsizlik

2

0,26

2

0,26

Aðýz mukozasý
hiperemisi

84

Bulantý

54

7

Apati

Nistagmus

Ýshal

5

0,6 Hipotonisite

1

0,1

Tükürük artýþý

2

0,26 Konuþamama

1

0,1

Merkezi sinir sistemi bulgularý

Geniþlemiþ pupiller

1

0,1

Ateþ

Titreme

1

0,1

1

0,1

76

10

Uykuya meyil

29

3,7 Yürüyememe

Letarji

16

2

Konvülsiyon

12

1,5 Öksürük

Bayýlma

12

Bilinç bozukluðu

10

Solunum yollarý ve üriner sis. bulgularý
38

4,9

1,5 Ýdrar kaçýrma

2

0,26

1,3 Nefes darlýðý

1

0,1

Dalgýnlýk

8

1

Kardiyovasküler sistem bulgularý

Ajitasyon

6

0,8 Yüzde kýzarýklýk

4

0,5

Baþ dönmesi

6

0,8 Çarpýntý

2

0,3

Halüsinasyon

5

0,6 Semptomu olmayan

182

23,5

Zehirlenme olgularý mevsimlere göre deðerlendirildiðinde, yaz ve ilkbahar aylarýnda besin ve
koroziv madde zehirlenmeleri baþta olmak üzere
zehirlenmelerde artýþ olduðu (yaz; n=347, %44,9,
ilkbahar; n=220, %28,4), sonbahar aylarýnda %15
(n=116), kýþ aylarýnda %12,1 (n=90) olduðu
saptandý. Zehirlenme olgularýnýn yaz aylarýnda
belirgin artýþý istatistiksel olarak anlamlý bulundu
(p<0,05) (Tablo 6).

Tablo 4: Zehirlenme etkenlerinin yýllara göre daðýlýmý

Ýlaç

%

Gastrointestinal sistem bulgularý

2

YILLAR

VAKA
SAYISI
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yýllardaki ilaç profillerinin oldukça deðiþtiði görülmektedir. Parasetamol zehirlenmelerinin, salisilat
zehirlenmelerinin yerini aldýðý, trisiklik antidepresanlar ile koroziv maddelerin alýnmasý sonucu oluþan zehirlenmelerin ise belirgin ölçüde arttýðý görülmektedir.8,9,11-13 Hacettepe Üniversitesi'nde yapýlan
bir çalýþmada, koroziv içerikli madde alýmýnýn tüm
zehirlenme vakalarýna oranýnýn %17,2 olduðu
bildirilmiþtir.5 Bu deðiþikliðin, ateþ düþürücü olarak
parasetamol içerikli ilaçlarýn sýkça tercih edilmesi,
ilaç ve kimyasal maddelerin kendilerine ait kaplarda saklanmamasý, antidepresan ilaçlarýn, özellikle
amitriptilinin sýk reçetelenmesi ve reçetesiz elde
edilebilmesi, özellikle dört yaþ altý yaþ grubundaki
çocuklarýn çevreyi keþfetme istekleri, nesneleri aðýzlarýna götürme eðilimleri ile ailelerin çocuklarýný
yeterince izlememelerinden kaynaklandýðý düþünülmektedir.

Tablo 6: Zehirlenme etkenlerinin mevsimlere göre daðýlýmý

ETKENLER

ÝLKBAHAR

YAZ

SONBAHAR

KIÞ

Ýlaç

133

137

44

36

Besin

43

91

46

9

Tarým-Endüstriyel

40

114

25

43

Bilinmeyen

4

5

1

2

220

347

116

90

Toplam
=94,5, p:<0,05

2

Çalýþmamýzdaki olgularýn %90,8'ini kaza sonucu,
%7,25'ini özkýyým amaçlý, %1,8'ini ise istismar
amaçlý zehirlenmeler oluþturmaktaydý. Özkýyým
amaçlý tüm zehirlenmeler ilaçlar ile meydana gelmiþti ve özkýyým amacý ile en fazla antidepresan
içerikli ilaçlar kullanýlmýþtý. Çalýþmamýzýn yapýldýðý
tarihlerde özkýyým amaçlý zehirlenmelerin %57,6'sý
kýzlarda, %42,4'ü erkeklerde görülmekle birlikte
bu zehirlenmelerin tümü 9-16 yaþlarý arasýnda idi.
Zehirlenme olgularýndan ikisi mantar, biri çoklu
ilaç ve üçü amitriptilin sonrasý zehirlenme olmak
üzere altýsý kaybedildi. Mortalite oraný binde 7,7
olarak bulundu.

Baþvuruda en sýk rastlanan belirtiler kusma, karýn
aðrýsý, aðýz mukozasýnda hiperemi ve huzursuzluktu
(Tablo 4). Bu bulgular daha önce yapýlan çalýþmalar
ile benzerlik göstermekle beraber aðýz mukozasýnda
hiperemi bulgusunun sýklýðý son yýllarda artan
koroziv madde alýmý sonucu geliþen zehirlenmelerin
yoðunluðundan kaynaklanmaktadýr.8-13 Hastaneye
baþvuruda görülen semptomlar ve bulgular deðerlendirildiðinde, ani baþlangýçlý kusma, karýn aðrýsý,
huzursuzluk gibi þikayetlerin varlýðýnda, aðýz mukozasýnda hiperemi saptandýðýnda, öyküde zehirlenmeden bahsedilmese de ayýrýcý tanýda düþünülmesi gerektiði unutulmamalýdýr.

TARTIÞMA
Çocukluk çaðýnda zehirlenmeler, mortalite ve morbidite açýsýndan halen önemli bir sorun olmaya
devam etmektedir. Çalýþmamýzýn yapýldýðý tarihlerde
zehirlenmeler poliklinik baþvurularýnýn %1,4'ünü
oluþturmaktaydý. Ülkemizde yapýlan diðer çalýþmalarda çocukluk çaðý zehirlenme oranlarý %0,6 ile
%2,8 arasýnda deðiþmekteydi.5-7 Geçmiþ yýllarda
yapýlan çalýþmalar incelendiðinde poliklinik baþvurularýnýn artmasýna raðmen zehirlenme vakalarýnýn
azaldýðý dikkati çekmektedir.8,9 Bu durum, hekimlerin
son yýllarda yaygýn olarak Zehir Danýþma Merkezi
ile iþbirliði yapmasý, bir kýsým zehirlenme vakalarýnýn
hastanelere getirilmeden birinci ve ikinci basamak
saðlýk hizmet birimlerinde izlenmeleri ve tedavi
olmalarýnýn yaný sýra, ailelerin eðitiminin iyileþmesi
ve yerinde giriþimde bulunmalarý ile açýklanabilir.
Vakalarýmýzýn %69,34'ü 0-6 yaþ arasý, %30,66'sý
altý yaþ ve üzeri olgulardan oluþmaktaydý. Amerika
Birleþik Devletleri'nde 1985-1989 yýllarý arasýnda 72
zehirlenme merkezinin bildirimlerine göre yapýlan
çok merkezli bir çalýþmada 3,8 milyon zehirlenme
olgusu içinde altý yaþýn altýndaki vakalar %60,8
olarak bildirilmiþtir. 10 Çalýþmamýzda, en küçük
yaþtaki olgu iki haftalýk iken en büyük olaný 16
yaþýnda idi. Çalýþmamýz, yapýlan çeþitli yayýnlar
ile benzerlik göstermektedir.10-14

Zehirlenmelerin mevsimsel daðýlýmý incelendiðinde,
yaz aylarýnda besin ve koroziv maddeler baþta olmak
üzere zehirlenmelerin daha sýk olduðu görülmüþ,
bulgular istatistiksel olarak anlamlý bulunmuþtur
(Tablo 5) ( 2= 80,4, p=0,02). Ülkemizde yapýlan
diðer çalýþmalarda da ilkbahar ve yaz aylarýnda
zehirlenme vakalarýnda belirgin artýþ olduðu saptanmýþtýr.13,15 Bu aylarda yapýlan boya, badana ve
temizlikler sýrasýnda çocuklarýn bu maddelere kolay
ulaþabilmeleri, kýþ aylarýna göre aile bireylerinin
evde daha az sýklýkta bulunmalarý, besin maddelerinin sýcak aylarda daha çabuk bozulmalarý, bu
artýþta etkili olmaktadýr.
Tüm yaþ gruplarý incelendiðinde zehirlenmelerin
%90,8'inin kaza sonucunda, %7,25'inin özkýyým
amaçlý, %1,8'inin istismar sonucu gerçekleþtiði
görülmektedir. Geçmiþ yýllardaki çalýþmalar deðerlendirildiðinde en sýk zehirlenme sebebi, kaza sonucu gerçekleþmiþtir.5-7,11-13,16 Çalýþmamýzýn yapýldýðý tarihler arasýnda özkýyým amaçlý tüm zehirlenmeler ilaçlar ile dokuz yaþ ve üzerinde meydana
gelmiþti. Ýntihar amacý ile en fazla antidepresanlar

Zehirlenme etkenleri deðerlendirildiðinde geçmiþ
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kullanýlmýþtý. Ýntihar amaçlý zehirlenmelerin %57,6'sý
kýzlarda, %42,4'ü erkeklerde meydana gelmiþti.
Amitriptilin zehirlenmelerinin özkýyým vakalarý arasýnda artan sýklýkta görülmesi, doktorlar tarafýndan
sýkça reçetelenmesi, etkili olmasý, ucuz ve reçetesiz
olarak da elde edilebilmesi ile açýklanabilir.

çoklu ilaç ve son yýllarda sýklýðý artan amitriptilin
alýmý ile görülmesi, zehirlenmelerin önemini koruduðu ve bu konuda eðitimin artýrýlmasý gerektiðini
göstermektedir.8,9,13,15,17
Sonuç olarak, çalýþmamýzda amitriptilin ve temizlik
maddelerinde diðerlerine oranla artýþ olmasý, halen
mantar sebepli vakalarýn kaybedilmesi nedeni ile
ailelerin daha çok bilgilendirilmesi yararlý olacaktýr.
Epidemiyolojik özelliklerin belirlenmesinin, morbidite
ve mortalitenin azaltýlmasý açýsýndan, retrospektif
ve prospektif, çok merkezli çalýþmalarýn yapýlmasýnýn
zehirlenme vakalarýnýn önlenmesinde yararlý olacaðý
kanýsýndayýz.

Zehirlenme vakalarýnýn prognozlarý incelendiðinde
kaybedilen altý vakanýn ikisinin mantar, üçünün
amitriptilin, birinin amitriptilin, parasetamol ve
bisoprololden oluþan çoklu ilaç zehirlenmesi olduðu
görülmüþtür. Geçmiþ yýllarda yapýlan çalýþmalar
ile karþýlaþtýrýldýðýnda, zehirlenme vakalarýnda azalma dikkati çekmekle birlikte mortalitenin, mantar,
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