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Öz

Abstract

Amaç: Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi İkinci
Düzey Çocuk Yoğun Bakım Birimi’ne yatan zehirlenme olgularının
demografik ve etiyolojik özelliklerinin, hastalık seyirlerinin ve yoğun
bakımda kalış sürelerinin geriye dönük olarak incelenmesi amaçlandı.

Aim: The study aimed to retrospectively examine the demographic and
etiological characteristics, prognosis and length of stay in intensive
care unit of intoxicated patients hospitalized in Level two Pediatric Intensive Care Unit in Maternity and Child Health Hospital of Samsun.

Gereç ve Yöntemler: Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi İkinci Düzey Çocuk Yoğun Bakım Birimi’nde 14 Mart 2014-14
Mart 2015 tarihleri arasında yatan hastaların dosyalarından yaş ve cinsiyet dağılımları, zehirlenme nedenleri, olaydan kaç saat sonra hastaneye başvurdukları, hastanede kalış süreleri ve seyirleri geriye dönük
olarak incelendi.

Material and Methods: The study retrospectively examined the records
of patients hospitalized between 14th March 2014 and 14th March 2015
in Level two Pediatric Intensive Care Unit in Maternity and Child
Health Hospital of Samsun with respect to age, gender, cause of poisoning, time of emergency department admission, length of hospitalization and prognosis.

Bulgular: Yoğun Bakım Birimi’ne yatırılan 82 hastanın 29’u erkek
(%35,3), 53’ü kızdı (%64,6). Yaş ortalaması erkeklerde 7,89±6,3 yıl, kızlarda 11,2± 5,7 yıl, ortalama yaş 10,04±6,1 yıl idi. Kızların 21’i (%39,6)
0-14 yaş aralığında, 32’si (%60,4) 14-18 yaş aralığında idi. Erkeklerin
ise 20’si (%68,9) 0-14 yaş aralığında, 9’u (%31,1) 14-18 yaş aralığında
idi. Hastaların 64’ünde (%78) ilaç zehirlenmesi (antidepresan, antibiyotik, ağrı kesici ve diğer ilaçlar), 18’inde (%22) diğer nedenler (fare
zehiri, mantar, karbonmonoksit, akrep sokması, bonzai, pestisit) saptandı. Tüm olguların 38’i (%46,3) özkıyım girişimiydi. Bunların 33’ü
(%62,2) kız ve kızların 32’si 14-18 yaş aralığında idi. İlaç alan hastaların 40’ı (%48,7) tek ilaç, 24’ü ise (%29,2) çoklu ilaç almıştı. En sık
alınan ilaç %31,2 ile antidepresanlardı. Hastaların hastaneye başvuru
süreleri ortalama 3,41±3 saat, yoğun bakımda yatış süreleri ise ortalama 2,89±1,04 gün olarak bulundu. Kaybedilen hasta olmadı, 30 hasta
(%36,5) taburcu edildikten sonra Çocuk Psikiyatrisi Polikliniği’ne yönlendirilirken, üç hasta (%3,6) ise Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi’ne sevk edildi.

Results: Of 82 patients admitted to the Intensive Care Unit, 29 (35.3%)
were male and 53 (64.6%) were female. The mean age of the male and
female patients was 7.89±6.3 years and 11.2±5.7 years, respectively and
the mean age of the study group was 10.04±6.1. Twenthy one (39,6%) of
the female patients were at the age group of 0-14 years and 32 (60.4%)
were at the age group of 14-18 years. Twenthy (68.9%) of the male patients were at the age group of 0-14 years and nine (31.1%) were at the
age group of 14-18 years. The cause of poisoning was drug intoxication
(antidepressants, antibiotics, painkillers and other drugs) in 64 patients
(78%) and the remaining 18 patients (22%) were admitted to hospital
for other causes (rat poison, mushroom, carbonmonoxide, scorpion
stings, bonzai and pesticides). Thirthy eight (46.3%) of all the patients
used such substances for suicidal purpose. Thirthy three (62.2%) of these
were female and 32 were at the age group of 14-18 years. Fourty (48.7%)
of the patients who ingested medication ingested one drug, while 24
(29.2%) ingested multiple drugs. Antidepressants were found to be the
most commonly used drugs (31.2%). The mean hospital admission time
was 3.41±2 hours and the mean time of intensive care unit stay was
2.89±1.04 days. No mortality was recorded. Thirthy patients (36.5%)
were referred to the Pediatric Psychiatric Unit as outpatients after discharge and three patients (3.6%) were referred to Alcohol and Substance
Abuse Treatment and Research Centre.

Çıkarımlar: Bu çalışmada ilaç ile zehirlenme oranının oldukça yüksek
olduğu saptandığından, bu konuda ebeveyn eğitimi, ilaçların çocukların açamayacağı biçimde paketlenmesi, ilaç temini vb. politikaların
yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini düşünmekteyiz.
(Turk Pediatri Ars 2016; 51: 35-9)
Anahtar Kelimeler:

Çocuk yoğun bakım, ilaç alımı, özkıyım, zehirlenme

Conclusions: Because the rate of drug intoxication was found to be
substantially high in this study, we think that politics related with education of parents on this issue, packaging of drugs in such a way
that children can not open these packages and drug supply should be
reviewed. (Turk Pediatri Ars 2016; 51: 35-9)
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Giriş
Zehirlenme, zehirli olan ya da olmayan bir maddenin
yüksek dozda ve değişik yollardan alınması sonrası organizmada bazı belirti ve bulguların ortaya çıkmasıdır.
Zehirlenmeler her yaş grubunda görülmekle beraber
çocuklarda daha sık görülmekte ve daha ölümcül seyretmektedir (1).
Türkiye’de en sık görülen akut zehirlenme etkenleri sırasıyla, ilaçlar (analjezik, antidepresan, antihistaminik,
antihipertansif, antiepileptik vb.), tarım ilaçları ve böcek
öldürücüler (organofosfatlı, karbamatlı, piretrin grubu
vb.), ev içi kimyasallar (çamaşır suyu, lavabo açıcı, kireç
çözücüler, deterjanlar, naftalin vb.), zehirli gazlar (karbonmonoksit, boğucu gazlar), diğer kimyasallar, bitki ve
besinler (mantarlar, salon bitkileri, balık, delibal, kayısı
çekirdeği, vb.) ve zehirli hayvan ısırma ve sokmalarıdır
(akrep, yılan, örümcek, arı vb.) (2). Bin dokuz yüz doksan
yedi yılında Türkiye’nin her bölgesinden 38 sağlık kuruluşunun verilerine dayanılarak yapılan bir araştırmada 5 077 çocuk zehirlenme olgusu değerlendirilmiş ve
bu olguların toplam acil olgulara oranının %0,9 olduğu
saptanmıştır (3).
Özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde zehirlenmelere bağlı ölüm oranlarının yüksek oluşu, çocukluk çağı zehirlenmelerini hızla çözümlenmesi gereken
önemli bir sorun durumuna getirmiştir (4). Hastanemizde acil servise başvuran zehirlenme olguları zehirlenilen madde, hastanın klinik ve laboratuvar bulguları
ve ulusal zehir danışma merkezinin önerileri de dikkate alınarak, hayati tehlike bulunması durumunda İkinci
Düzey Çocuk Yoğun Bakım Birimi’ne yatırılarak izlem
ve tedavileri yapılmaktadır. Bu çalışmanın amacı yeni
açılan birimimizde bir yıl içerisinde izlenen zehirlenme
olgularının demografik ve etiyolojik özelliklerini saptamak, hastalık seyirlerini ve yoğun bakımda kalış sürelerini geriye doğru incelemektir.
Gereç ve Yöntemler
Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi İkinci Düzey Çocuk Yoğun Bakım Birimi’ne açılış tarihi olan 14 Mart 2014 - 14 Mart 2015 tarihleri
arasında zehirlenme nedeniyle alınan hastalar geriye
dönük olarak incelendi. Yoğun bakıma yatan tüm hastaların ebeveynlerinden onam alındı. Çalışma için
(sayı no:54103609/622.02) Samsun İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Etik Kurul Komitesinden
onay alındı. Hastalara ait bilgiler hasta dosyalarından
ve bilgisayar bilgi sistemlerinden tarandı. Çocuk Yoğun
Bakım’a toksik dozda ilaç alan hastalar, her türlü man36
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tar ve pestisit zehirlenmeleri, klinik durumu kötü olan
ve Ulusal Zehir Danışma Merkezi’nin yoğun bakımda
izlenmesini önerdiği zehirlenme olguları alınmaktadır. Hastaların yaş ve cinsiyet dağılımları, zehirlenme
nedenleri, acil servise olaydan ne kadar sonra başvurdukları, yoğun bakımda yatış süreleri ve seyirleri değerlendirildi.
İstatistiksel analiz
İstatistiksel değerlendirmede SPSS (Statistical Package
For Social Sciences for Windows v. 22.0 SPSS Inc.; Chicago, IL, ABD) programı kullanıldı. Veriler sayı ve yüzde
olarak verildi.
Bulgular
Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları hastanesi İkinci Düzey Çocuk Yoğun Bakım Birimi’ne 14 Mart
2014-14 Mart 2015 tarihleri arasında zehirlenme nedeniyle alınan hasta sayısı 82 olup, bu sayı yoğun bakıma
alınan tüm hastaların %46’sını oluşturmaktaydı. Hastaların 29’u (%35,3) erkek, 53’ü (%64,6) kızdı. Kızların
yaş ortalaması 11,2±5,79 yıl, erkeklerin yaş ortalaması
7,89±6,3 yıl, yoğun bakıma alınan tüm hastaların ortalama yaşı ise 10,04±6,15 yıl idi. Kızların 21’i (%39,6) 0-14
yaş aralığında, 32’si (%60,4) 14-18 yaş aralığında idi. Erkeklerin 20’si (%68,9) 0-14 yaş aralığında, 9’u (%31,1)
ise 14-18 yaş aralığında idi. Hastaların 60’ı (%73,1) hastanemize doğrudan başvurmuş, 22’si (%26,8) ise başka
hastanelerden sevkli gelmişlerdi. Hastanemize başvuru
süreleri ortalama 3,4±3,03 saat (ortanca 2 saat, en kısa:
30 dakika-en uzun: 16 saat) idi. Özkıyım amaçlı ilaç alımı 38 (%46,3) hastada saptandı. Kızlarda 53 hastanın
33’ü (%62,2) özkıyım amaçlı ilaç almış iken, erkeklerde
29 hastanın yalnızca 5’i (%17,2) özkıyım amaçlı ilaç almıştı. Kızlarda 33 özkıyım amaçlı girişimin 32’si 14- 18
yaş aralığında idi ve ayrıca 14-18 yaş aralığındaki toplam kız hasta sayısı da 32 idi. Yoğun bakımda ortalama yatış süresi 2,89±1,04 gün (ortanca 3 gün, en kısa:
1 gün- en uzun: 5 gün) idi. Hastaların 64’ü (%78) ilaç
ile zehirlenme iken 18’i (%22) diğer maddelerle zehirlenme idi (Tablo 1). Olguların 40’ında (%48,7) tek ilaçla
zehirlenme, 24’ünde (%29,2) ise çoklu ilaç ile zehirlenme saptandı. En sık içilen ilaç antideprasanlardı, bunu
ikinci sırada antibiyotikler, üçüncü sırada analjezikler
ve antipsikotikler izliyordu. Diğer olgular ise fare zehiri (beş olgu), mantar zehirlenmesi (üç olgu), bonzai
(üç olgu), pestisit (üç olgu), karbonmonoksit (iki olgu) ve
akrep sokması (iki olgu) olarak sıralanıyordu. Hastaların
14’ünün (%17) ek hastalığı vardı. Bu 14 hastanın dokuzu depresyon, üçü madde bağımlılığı ve ikisi ailevi Akdeniz ateşi tanısı ile izlenmekteydi. Olguların ikisinin
özkıyım girişiminde bulunma nedeniyle yoğun bakıma
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Tablo 1. Zehirlenme olgularının etkene göre dağılımları
Zehirlenme etkeni

n

%

İlaç

64

78,04

Fare zehiri

5

6,09

Mantar

3

3,65

Bonzai

3

3,65

Pestisit

3

3,65

Karbonmonoksit

2

2,43

Akrep sokması

1

1,21

Enfiye otu

1

1,21

Toplam

82

100

ikinci yatışları idi. Yoğun bakıma yatırılan zehirlenme
olgularının hastaneye en sık başvuru nedeni ebeveynlerin ya da aile bireylerinden birinin ilaç ya da kimyasal
içildiğini fark etmesi ve uykuya eğilimdi. Başvuru anında Glaskow koma skalası ortalama 13,4±1,3’dü. Hastalardan hiç biri kaybedilmedi. Tüm hastalar psikolog ile
görüştürülmüştü. Otuz hasta (%36,5) ayaktan izlenmek
üzere Psikiyatri Polikliniği’ne ve üç hasta (%3,6) Alkol
ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma
Merkezi’ne (AMATEM) yönlendirilmişti.
Tartışma
Çocukluk çağında akut zehirlenmeler önemli sakatlık
ve ölüm nedenlerindendir. Tüm zehirlenme olgularının % 40 kadarı ilaç zehirlenmeleridir (5). Acil servise
zehirlenme nedeniyle getirilen çocuk olguların tüm
acil olgular içindeki oranının yanı sıra, zehirlenme
olgularının içinde ilaç zehirlenmelerinin oranı da ülkeden ülkeye ve hatta aynı ülke içinde bölgeden bölgeye farklılıklar göstermektedir (6, 7). Amerika Birleşik
Devletleri’nde yılda yaklaşık 2,2 milyon kişinin zehirlendiği ve 1,5 milyon zehirlenme olgusunun çocuk olduğu belirtilmektedir (8).
Bu çalışmada yalnız çocuk yoğun bakıma yatan zehirlenmeler araştırıldı ve bir yılda ikinci basamak çocuk
yoğun bakım birimine yatırılan zehirlenme olgularının
tüm olguların %46’sını oluşturduğu saptandı. Muhammedoğlu ve ark. (9) 2014 yılında yeni açılan yetişkin
yoğun bakım birimlerinde yaptıkları çalışmada, iki yıl
içerisinde yoğun bakımda izledikleri olguların %50’sini
zehirlenme olgularının oluşturduğunu saptamışlar, bu
oranın yüksek oluşunu ilk altı ay birinci basamak merkezmiş gibi hizmet sunmalarına bağlamışlardır. Aşılıoğlu ve ark. (10) 2011 yılında üçüncü basamak çocuk
yoğun bakımda yaptıkları çalışmada olguların %22’si-

nin zehirlenme olgusu olduğunu bildirirken, Orhan
ve ark. (11) 2012 yılında çocuk yoğun bakım biriminde
yaptıkları çalışmada ise hastaların %16,7’sinin zehirlenme olgusu olduğu bildirilmiştir. Bizim birimimiz ikinci
basamak çocuk yoğun bakım birimi olduğu için zehirlenme olgu sayımız diğer ünitelere göre yüksektir. Ayrıca olgularımızın %26,8’ini diğer sağlık kuruluşlarından
sevk edilen hastalar oluşturmaktadır ve altı yataklı olan
ünitemiz için bu oran oldukça yüksektir.
Özayar ve ark. (12) 2011 yılında yaptıkları çalışmalarında özkıyım amaçlı zehirlenmelerin %74,4’ünün kadın
olduğunu ve bu olguların ergenlik çağında yığıldığını
bildirilmişlerdir. Yine Gündüz ve ark. (13) çalışmalarında özkıyım amaçlı zehirlenmelerin %77’sinin kadın
olduğunu saptanmışlardır. Bu çalışmada 18 yaşına kadar olan olgulara ait veriler yer aldığından Özayar ve
ark. (12) sonuçlarına benzer şekilde özkıyım amaçlı zehirlenmelerin 14-18 yaş aralığında yığıldığı ve bu yaş
aralığındaki kızlardaki zehirlenmelerin özkıyım amaçlı
madde alımı olduğu saptandı.
Ergenlik çağında kız çocuklarda görülen özkıyım girişim oranının yüksek olmasının nedeni bizim toplumumuz gibi toplumlarda aile içinde kız ve erkek çocuklara
verilen değer ve rollerin farklı oluşu, kız çocukların bu
dönemde erkeklere göre eve daha bağımlı olmaları, aile
içinde daha fazla sorumluluk almaları nedeniyle aile içi
sorunlarla daha çok yüz yüze kalmalarıdır (14). Bu konuda topluma ve ailelere önemli yükler düşmektedir.
Ayrıca hekimler tarafından özellikle ergenlik çağındaki
özkıyım amaçlı zehirlenmelerde hastanın ve ailesinin
psikolojik açıdan yardım alması sağlanmalı, böylece
tekrarlayan özkıyım girişimlerinin azaltılması hedeflenmelidir.
Bu çalışmada zehirlenme olgularının çoğunun ilaç ile
zehirlenme olduğu saptandı. İlaç ile zehirlenmelerin
başında ise antidepresanlar geliyordu, bunu antibiyotikler ve analjezikler izliyordu. Ergenlik çağındaki olgularda antidepresan ve antibiyotik içimi ön sıradayken,
daha küçük çocuklarda analjezik içimi ön sıradaydı.
Ülkemizde antidepresanlar dahil bir çok ilaç reçetesiz
satın alınabilmektedir. Yasal düzenlemelerle bu ilaçlara kolay erişim engellenmeli, aileler ilaçlar ve olası
zararları konusunda eğitilmeli ve ilaçların çocukların
erişemeyeceği yerlerde saklanmasının önemi vurgulanmalıdır. Özayar ve ark. (12) çalışmasında da benzer
olarak ilaç ile zehirlenmelerde birinci sırayı %31,9 ile
antidepresanların, ikinci sırayı ise %17,02 ile analjeziklerin aldığı bildirilmiştir. Literatür incelendiğinde bazı
çalışmalarda analjeziklerin bazı çalışmalarda antidepresanların ilk sırayı aldığı saptanmıştır (15-21). Bizim
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çalışmamızda bu çalışmalardan farklı olarak antibiyotik
ile zehirlenme oranı da oldukça yüksek saptandı. Bu
nedenle hekimler akılcı antibiyotik kullanımına dikkat
etmeli ve antibiyotik kullanılması gereken durumlarda
aileler doğru kullanım konusunu bilgilendirilmelidir
İlaç dışı zehirlenmelerde ise fare zehiri içme ilk sırayı alıyordu. Ülkemizdeki verilere göre akut zehirlenme
etkenleri içinde ilaçlar birinci sırayı alırken, ev içi kimyasallar ikinci sırada, tarım ilaçları ve böcek öldürücüler
üçüncü sırada gelmektedir (22). Bu çalışmanın verileri
ise ülkemiz verileriyle uyum göstermektedir.
Bu çalışmada zehirlenme olgularının hastaneye en sık
başvuru nedeni ebeveynlerden ya da aile bireyleriden
birinin çocuğunun zehirli madde içtiğini fark etmesi
ya da çocukların kendilerinin ilaç içtiğini ifade etmeleri
idi. En sık başvuru belirtisi ise uykuya eğilimdi, bunu
bulantı ve baş dönmesi izliyordu.
Hastalarımızda saptanan en sık ek hastalık depresyondu ve depresyon tanılı tüm hastalar 14-18 yaş aralığında olup, kendi ilaçlarını özkıyım amaçlı içen hastalardı.
Ak ve ark. (23) 620 özkıyım girişimi olgusunu incelediği
çalışmada depresif bozukluk tanısının %48,3 oranı ile
en sık görülen psikiyatrik bozukluk olduğu belirlenmiştir. Bu durum ergenlikte depresyona eğilimin artması
ile açıklanabilir (24).
Bu çalışmada olguların olaydan ortalama 3,4 saat sonra
hastaneye başvurdukları saptandı. Karcıoğlu ve ark. (25)
çalışmasında ise hastaların hastaneye en sık ilk iki saatte başvurdukları saptanmıştır. Özayar ve ark. (12) çalışmasında ise olaydan sonra acil servise başvuru süresi
ortalama 4,4 saat olarak bildirilmiştir. Akut zehirlenmelerde acil girişimin önemi tartışılmaz olduğundan, acil
servise başvuru süresinin kısaltılması için ebeveynler
eğitilmelidir.
Bu çalışmada olguların yoğun bakımda yatış süreleri literatüre benzer bulundu (12, 26, 27). Kaybedilen hasta
yoktu, diyaliz ya da solunum aygıtına bağlanan hasta
da saptanmadı. Özayar ve ark. (12) çalışmasında ölüm
oranı %0,9, Pınar ve ark. (28) çalışmasında %0,8 olarak
bildirilmiştir.
Bu çalışma ile yeni açılan Çocuk Yoğun Bakım Birimi’mizin bir yıllık zehirlenme olguları gözden geçirilmiş ve bölgesel özellikler belirlenmeye çalışılmıştır.
Çocukluk çağı zehirlenmeleri özellikle ikinci düzey çocuk yoğun bakım yatışlarının önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Bu çalışmanın yürütüldüğü hastane bölge
hastanesi olduğu için elde edilen verilerin bölgemizde
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zehirlenme olgularının dağılımı ve alınması gereken
önlemlerle ilgili bilgi birikimine katkısı olduğunu düşünmekteyiz. İlaç ile zehirlenme oranımızın oldukça
yüksek olması öncelikle bu konuda gerekli önlemlerin
alınması gerektiğini ortaya koymuştur. Gerek devletin
ilaç politikalarının yeniden gözden geçirilmesi, gerekse ailelere verilen eğitimlerle önlenebilir nitelikte olan
çoğu zehirlenmelerin önüne geçilebileceğini düşünmekteyiz.
Etik Komite Onayı: Bu çalışma için etik komite onayı alınmıştır.
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yazılı hasta onamı alınmamıştır.
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