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ÖZET

bakýldýðýnda, 716 hasta (%90,3) müþahade altýna
alýndý, 60 hasta (%7,5) yoðun bakým ünitesine
(YBÜ), 12 hasta (%1,5) doðrudan iç hastalýklarý
servisine, 2 hasta doðrudan diyalize, 2 hasta
hiperbarik oksijen tedavisine sevkedildi. Bir hasta
acil polikliniðe getirildiðinde vefat etmiþti, 1 hasta
YBÜ'de vefat etti.

 Amaç: Vakýf Gureba Eðitim Hastanesi Acil Polikliniðine Ocak-Aralýk 2005 tarihleri arasýnda
müracaat eden intoksikasyon vakalarýnýn demografik özellikleri, etyoloji ve prognozunun incelenmesi.
 Materyal-Metod: Hastalarýn dosyalarý retrospektif
olarak tarandý. Yaþ, cinsiyet, anamnez özellikleri
ve prognozlarý incelendi.

 Sonuç: Hastanemiz Ýç Hastalýklarý acil polikliniðine en sýk müracaat ilaç intoksikasyonu nedeni ile
olmakta, onu takiben gýda zehirlenmesi ve karbonmonoksit zehirlenmesi görülmektedir. Ýntoksikasyonlar daha çok genç yaþlarda (ortalama yaþ 27) ve
kadýn cinsiyetinde (%71) görülmektedir. Hastalarýn
yaklaþýk %7,5'inde YBÜ ihtiyacý olmaktadýr.

 Bulgular: 794 hastanýn 564'ü (%71) kadýn; yaþ
ortalamasý 27,65±11,12; yaþ daðýlýmý 12-86 idi.
Hastalarýn 593'ünde (%74,68) ilaç, 86'sýnda (%10,8)
gýda, 83'ünde (%10,4) karbonmonoksit, 13'ünde
esrar-ekstazi, 10'unda alkol, 9'unda böcek-fare zehiri
intoksikasyonu tesbit edildi. Hastalarýn prognozlarýna
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13 marijuana-ecstasy, 10 alcohol intoxications, 9
insecticide-mouse poison intoxications. 716 of those
patients (90.3%) were admitted to emergency unit,
60 (7.5%) were in taken in intensive care unit (ICU),
12 (1.5%) were sent to internal medicine unit, 2
were treated at dialysis unit, 2 were given hyperbaric
oxygen therapy, 1 dead in arrival and 1 was died
in ICU.

ABSTRACT
EVALUATION OF INTOXICATION CASES
 Subject: The purpose of this study was to evaluate
demographics, etiologies and prognostic findings in
intoxicated patients in Vakýf Gureba Training Hospital
Emergency Unit between January-December 2005
 Patients and Methods: Age of patients, sex, history
and prognostic findings were evaluated retrospectively.

 Conclusion: The most common cause of intoxication
was drugs, followed by food and CO intoxication.
Intoxications were observed mostly in young (mean
age 27) females (71%). Of all the patients 7.5%
have to be admitted to the intensive care unit.

 Results: Of 794 patients 564 (71%) were females,
mean age 27.65±11.12 years, range 12-86 had
intoxication. Of those patients, 593 (74.68%) had
drugs intoxications, 86 (10.8%) had food intoxications,
83 (10.4%) had carbon monoxide (CO) intoxications,

 Key Words: Intoxication, intensive care unit,
prognosis. Nobel Med 2007; 3(2): 18-22

GÝRÝÞ

neden olmakta, etiyolojisi ülkelere ve yörelere göre
deðiþiklik göstermektedir. Bu çalýþmada intoksikasyon
vakalarýmýzý demografik özellikler, etyoloji ve prognoz
açýsýndan inceledik.

Akut intoksikasyonlar tüm dünyada en önemli saðlýk
problemlerinden biri olup1, acil ünitelerine baþvurularýn
önemli bir kýsmýný oluþturmakta, ciddi sonuçlara
neden olabilmektedir.2 Bir çalýþmada intoksikasyonlarýn acil servislere baþvurularýn %3,7'sini oluþturduðu
bildirilmiþtir.3 Ýnsidansý 90/100.000 olarak bildirilmiþtir.4 Acile intoksikasyon nedeniyle baþvuran hastalarýn yaklaþýk %5 ile %22'sinin Yoðun Bakým Ünitesi
(YBÜ)'ne ihtiyacý olmaktadýr.5,6 YBÜ'ye alýnan hastalarda mortalite, etiyolojiye baðlý olarak oldukça
deðiþkendir(%2-76).7 Üç yýllýk intoksikasyonlarýn
deðerlendirildiði bir çalýþmada 2827 hastadan 10
tanesi ölümle sonuçlanmýþtýr.8

MATERYAL METOD
Ocak-Aralýk 2005 tarihleri arasýnda intoksikasyon
nedeni ile acil iç hastalýklarý polikliniðine müracaat
eden 794 hastanýn dosyasý retrospektif olarak tarandý.
Hastalarýn yaþ, cinsiyet, anamnez özellikleri ve prognozlarý incelendi. Hastalardan sadece iç hastalýklarý
bölümüne müracaat edenler acil kayýtlarýndan, adli
raporlardan, dosyalarýndan ve YBÜ kayýtlarýndan
incelendi. Verileri eksik olan hastalar çalýþma dýþýnda
tutuldu.

Epidemiyolojik veriler intoksikayonun daha çok
kadýnlarda, 15-35 yaþ arasýnda pik yaptýðýný, en sýk
ilaçlarýn neden olduðunu, en fazla psikotropik ilaçlarýn kullanýldýðýný ve en sýk nedenin suisid giriþimi
olduðunu göstermektedir.4,9 Ýlaç intoksikasyonlarý
gençlerde sýk olduðu bildirilmekle birlikte, yaþlýlarda ortaya çýktýðýnda daha ciddi problemlere yol açmaktadýr.10

Hastalarýn YBÜ'ye yatýrýlma endikasyonu iç hastalýklarý
ve reanimasyon uzmanlarýnýn kararýyla alýndý. Hastalar
yatak olduðunda hastanemiz YBÜ'süne yatýrýldý,
olmadýðýnda anlaþmalý hastanelere sevk edildi. Sevk
edilen hastalarýn prognozlarý takip edilemedi. Ayný
dönemler içinde YBÜ'müzde intoksikasyon nedeniyle
yatan hastalar (dýþarýdan bize sevk edilen hastalar
dahil) incelenerek verileri deðerlendirildi.

Önemli bir konu da daha önce suisid giriþiminde
bulunan bir hastanýn bunu tekrarlama riskidir.
Ölümcül olmayan suisid giriþiminden 16 yýl sonra
yapýlan bir araþtýrmada 976 hastanýn %17'sinin
öldüðü ve bunun muhtemelen %3,5'nin suisid
giriþimi sonucu olduðu tahmin edilmiþtir.11

Ýlaç intoksikasyonu ile müracaat eden hastalarýn ne
zaman ilaç aldýðýna bakýlmaksýzýn mide lavajý yapýldý,
aktif kömür verildi, intravenöz hidrasyonu ve diüretik
tedavisi yapýlarak en az 24 saat gözlem altýnda
tutuldu. Tüm vakalar zehir danýþma merkezine
danýþýldý, önerilenlere spesifik antidot verildi. Karbon
monoksit (CO) zehirlenmesi nedeniyle müracaat
eden hastalardan YBÜ ihtiyacý olanlar YBÜ'ye alýndý,

Ýntoksikasyonlar acil ünitelerine baþvurularýn önemli
sebeplerinden olup, ciddi mortalite ve morbiditeye
NOBEL MEDICUS 08

|

Ýntoksikasyon
Vakalarýnýn
Deðerlendirilmesi

CÝLT: 3, SAYI: 2

19

2 tanesi direkt hiperbarik oksijen tedavisi için
sevkedildi, diðerlerine intravenöz hidrasyon ve oksijen
tedavisi verilerek en az 24 saat müþahade altýnda
tutuldu.

(%90,3) müþahade altýna alýndý, 60 hasta (%7,5)
yogun bakým ünitesine (YBÜ), 12 hasta (%1,5)
doðrudan iç hastalýklarý servisine, 2 hasta (%0,3)
doðrudan diyalize, 2 hasta (%0,3) hiperbarik oksijen
tedavisine sevkedildi. 1 hasta (%0,13) acil servise
getirildiðinde vefat etmiþti (Tablo 3).

BULGULAR
Hastanemiz Ýç Hastalýklarý Acil Ünitesine Ocak-Aralýk
2005 tarihleri arasýnda toplam 104.073 hasta müracaat etmiþ olup, bu hastalardan 794 tanesi (%0,76)
intoksikasyon vakasýdýr. 794 hastanýn 230'u (%29)
erkek, 564'ü (%71) kadýn; yaþ ortalamasý 27,65±11,12;
yaþ daðýlýmý 12-86 idi.

Tablo 3: Hastalarýn prognozlarý

Hastalarýn 593'ünde (%74,68) ilaç intoksikasyonu,
86'sýnda (%10,8) gýda zehirlenmesi, 83'ünde (%10,4)
karbon monoksit (CO) zehirlenmesi, 13'ünde esrarekstazi, 10'unda alkol, 9'unda böcek-fare zehiri
intoksikasyonu tesbit edildi (Tablo 1).

Tablo 1: Ýntoksikasyon vakalarýnýn daðýlýmý

Zehirlenme

Sayý

%

Ýlaç intoksikasyonu

593

74,68

Gýda zehirlenmesi

86

10,8

CO zehirlenmesi

83

10,4

Esrar-ekstazi

13

1,6

Alkol

10

1,25

9

1,1

Fare-böcek ilacý zehirlenmesi

Prognoz

Sayý

%

Acil servis müþahade

716

90,3

YBÜ

60

7,5

Ýç Hastalýklarý servisi

12

1,5

Diyaliz

2

0,3

Hiperbarik oksijen tedavisi

2

0,3

Ex duhul

1

0,1

YBÜ'de ex olan hasta

1

0,1

Ayný dönemde hastanemiz yoðun bakým ünitesinde
intoksikasyon nedeni ile yatan hastalar incelendiðinde
53 hastanýn kaydý saptandý. Bu 53 hastanýn 15'i
(%28,3) erkek, 38'i (%71,7) kadýn; yaþ ortalamasý
26,25±11,8; yaþ daðýlýmý 16-78 idi. Bu hastalardan
51'i ilaç intoksikastonu (%98,2), 2'si CO zehirlenmesi
(%1,8) idi. O dönem içerisinde 1 hastanýn ilaç
ve alkol intoksikasyonu nedeniyle öldüðü tespit
edildi.
TARTIÞMA

Ýlaç intoksikasyon kayýtlarýnda 306 hastada (%66,77)
tek ilaç ismi, 287 (%33,23) hastada birden fazla ilaç
ismi kayýtlý idi. En sýk 51'i laroxyl olmak üzere toplam
116 antidepresan, 24'ü aspirin olmak üzere toplam
79 nonsteroid antiinflamatuvar (NSAÝÝ), 70 parasetamol-antigribal, 35 antibiyotik, 27 antipsikotik, 18
benzodiazepin, 78 diðer ilaçlara baðlý intoksikasyon
tesbit edildi. 107 hasta hangi ilacý aldýðýný bilmiyordu
(Tablo 2).

Hastanemiz Ýç Hastalýklarý Acil Ünitesine OcakAralýk 2005 tarihleri arasýnda toplam 104.073 hasta müracaat etmiþ olup, bu hastalardan 794 tanesi
(% 0,76) intoksikasyon vakasýdýr. Cerrahpaþa Týp
Fakültesi Ýç Hastalýklarý Acil birimine bir yýllýk müracaatlarýn %2,4'ü12, baþka bir çalýþmada %3,7'si3
intoksikasyon nedeniyle olmuþtur. Bizde oran olarak
düþük görünmesinin nedeni cerrahi dýþý tüm dahili
branþlara kabul edilen hastalarýn ilk müracaatýnýn
acil dahiliye polikliniðine olmasýna baðlý olabilir.

Hastalarýn prognozlarýna bakýldýðýnda 716 hasta

Ýntoksikasyon nedeniyle müracaat edenler genellikle
genç yaþta hastalar olup ortalama yaþlarý 15-35 arasýndadýr9,12,13. Bizim çalýþmamýzda da yaþ ortalamasý
27,65±11,12 idi. Hemen hemen tüm çalýþmalarda
kadýn cinsiyetinde daha sýk intoksikasyona rastlanmakta olup, genellikle kadýn erkek oraný 2'ye 1,
3'e 1 gibi bildirilmektedir.12-14 Bizim çalýþmamýzda
da kadýn cinsiyeti ön planda olup vakalarýmýzýn
%71'i kadýndý.

Tablo 2: Ýlaç intoksikasyonlarýnýn daðýlýmý

Ýlaç

Sayý

%

Antideprasanlar

116

19,56

NSAÝÝ

79

13,32

Parasetamol-antigripal

70

11,8

Antibiyotikler

35

5,9

Antipsikotikler

27

4,5

Benzodiazepin

18

3

Diðerleri

78

13,1

107

18

Bilinmeyen

Vakalarýn daðlýlýmýna bakýldýðýnda genellikle ilaç
intoksikasyonu ön planda olup, sýklýk ve ilaçlar
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deðiþmekle birlikte, ortalama baþvurularýn %60-70'ini
kapsamaktadýr.2,12,15,16 Bizim vakalarýmýzýn %74,68'i
ilaç intoksikasyonu idi ve literatürlerde bildirilenlerle
benzeþiyordu..

Tablo 4: Ýntoksikasyon vakalarýnýn deðiþik merkezlerde daðýlýmý

Ýlaç dýþý intoksikasyon nedenleri ve ilaçlarýn daðýlýmlarý
ise ülkelere, yörelere göre farklýlýklar göstermektedir.
Genellikle batý ülkelerinde ilaç dýþý alkol intoksikasyonu, narkotik madde zehirlenmesi ön plana çýkmakta iken4,17, bizde ilaç intoksikasyonlarýný, gýda, CO
zehirlenmesi takip etmektedir. Dicle ve Çukurova
Týp Fakültelerinden bildirilen çalýþmalarda böcek
ilacý zehirlenmesi en sýk intoksikasyon nedenlerinden
iken15,18 bizde sadece 9 hastada böcek-fare ilacýna
baðlý zehirlenme tesbit edilmiþtir. Cerrahpaþa Týp
Fakültesinden bildirilen bir çalýþmada ilaç zehirlenmesi %69,37, CO %14,44, alkol %5,99, gýda %3,17,
koroziv madde %1,76 ve böcek ilacý zehirlenmesi
%1,06 oranlarýnda bildirilmiþ olup bizim oranlarýmýza
oldukça yakýndýr (Tablo 4).12

Zehirlenme

VGH (*)

CTF (12)

Ýlaç intoksikasyonu

%74,68

%69,37

Gýda zehirlenmesi

%10,8

%3,17

CO zehirlenmesi

%10,4

%14,44

Esrar-ekstazi

%1,6

Alkol

%1,25

%5,99

Böcek ilacý zehirlenmesi

%1,1

%1,06

Çukurova(15) Madrid(4) Plovdiv(17)
%59

%15,3
%48

%62,8

%26,4

*: Bu çalýþma

hastanemiz YBÜ'de yatýrýlamayanlar sevk edildi.
Dolayýsýyla bu hastalarýn prognozlarý hakkýnda saðlýklý
veri toplanamadý. Bir fikir vermesi için ayný dönemde
hastanemiz YBÜ'de intoksikasyon nedeniyle yatan
hastalar incelendi, 53 hastanýn kaydý saptandý. Bu
hastalardan 51'i ilaç, 2'si CO toksikasyonu olup, 1
hasta vefat etmiþti.
Literatürde hastalarýn mortalitelerine bakýldýðýnda
%0,1 ile %2,4, %3,9, %27 gibi oranlara4,15,19-21 rastlandý. Bize müracaat eden 794 hastadan 1 tanesi
ölü olarak getirilmiþ, YBÜ'de yatan hastalardan bir
tanesi vefat etmiþtir.

Ýlaç intoksikasyonlarýnýn daðýlýmýna bakýldýðýnda
genelde antidepresan ve antipsikotikler ön planda
olmakla birlikte3,19, bazý çalýþmalarda analjezikler14,
benzodiazepinler16 en sýk rastalanan ilaçlardýr. Bizde
ilk 3 sýrayý antidepresanlar, nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlar ve parasetamol-antigribal ilaçlar almaktadýr. 306 hastada (%66,77) tek ilaç, 287 hastada
(%33,23) birden fazla ilaç alýmý saptanmýþtýr.

Sonuç: Hastanemiz Ýç Hastalýklarý acil polikliniðine
en sýk ilaç intoksikasyonu nedeni ile müracaat
olmakta, onu takiben gýda zehirlenmesi ve CO
zehirlenmesi görülmektedir. Ýntoksikasyonlar daha
çok genç yaþlarda (ortalama yaþ: 27) ve kadýn cinsiyetinde (%71) görülmektedir. Hastalarýn yaklaþýk
%7,5'inde YBÜ ihtiyacý olmaktadýr.

Hastalarda YBÜ ihtiyacý oranlarý genelde %5
civarýndadýr.4,5 Bizim hastalarýmýzda YBÜ ihtiyacý
60 hastada (%7,5) oldu. Bu hastalardan bizim
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