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ÖZET

Zehir  ve  zehirlenme,  insanların  var  oluşundan  bu  yana  önemini  yitirmemiş 

kavramlardır.  İlkçağlardan  beri  insan  sağlığının  bozulmasında  hastalıklar  kadar, 

zehirlenmelerin de önemli rolü olmuştur. Ülkemizde her yıl 150 000–200 000 akut zehirlenme 

olgusuna rastlanmaktadır; bunların %58,6 sı ilaçlardan ileri gelmektedir.  Kaza sonucu olan 

zehirlenmelerin  büyük  bir  kısmı  ağız  yolu  ile  gerçekleşir.  Ağız  yolu  ile  oluşan 

zehirlenmelerde  zehirin  vücuttan  uzaklaştırılmasında  en  sık  kullanılan  yöntemler  mide 

yıkama, kusturma ve aktif kömür uygulamasıdır. Parasetamol çocuklarda çok sık kullanılan 

bir ilaç olması nedeniyle kazayla oluşan zehirlenmelerine de sık rastlanmaktadır.

Çalışmamızın  amacı;  parasetamol  zehirlenmelerinde  sıçan  modeli  üzerinde  yapılan 

mide  yıkama  ve  aktif  kömür  uygulamalarının  birbirlerine  üstünlüğünü  ve  tedavide 

etkinliklerini  araştırmaktır.  Bu amaçla  30  adet  sıçan  çalışmaya  alındı.  500mg/kg/doz  oral 

yolla parasetamol verildikten sonra hayvanlar üç eşit gruba ayrıldı. İlaç alındıktan 4–8 saat 

sonraki parasetamol kan düzeyi en önemli prognostik veridir; bu nedenle çalışmamızda ilaç 

alındıktan  2  saat  sonra  tedavi  uygulanması  ve  6  ile  24  saatlerde  sonuç  değerlendirilmesi 

uygun görülmüştür. Kontrol grubuna hiçbir girişim yapılmazken, ikinci gruptaki hayvanlara 

mide lavajı, üçüncü gruptaki hayvanlara ise aktif kömür uygulaması yapıldı.  Çalışmamızın 

sonucunda ilaç alımından 2 saat sonra mide lavajı yapılan grupla,  aktif kömür uygulanan 

grup  arasında  serum  parasetamol  düzeyleri  açısından  anlamlı  fark  olmadığı  (p>0.05)  ve 

kontrol grubuyla karşılaştırıldığında her iki grupta anlamlı fark olmadığı (p>0.05)  saptandı. 

Parasetamol zehirlenmesi sonucunda oluşan karaciğer hasarının derecesini gösteren ALT ve 

AST düzeyleri, mide lavajı ve aktif kömür tedavisi yapılan gruplarda birbirine yakın derecede 

bulundu (p>0.05).  ALT ve  AST düzeyleri  kontrol  grubuyla  karşılaştırıldığı  zaman  tedavi 

gruplarında anlamlı derecede yüksek olduğu görüldü (p<0.05). 

Bu çalışmanın sonuçlarına dayanarak sıçan modeli üzerinde yüksek doz parasetamol 

uygulanması sonucu emilimi engellemek amacıyla 2 saat sonra yapılan mide yıkama ve aktif 

kömür kullanımının tedavide etkin olmadığı ve bu iki yaklaşımın birbirlerine üstünlüklerinin 

bulunmadığı kanısına varıldı.
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ABSTRACT

Poison and poisoning are notions that have been important throughout the history of 

mankind.  Since  primeval  ages,  poisoning  played  a  role  as  important  as  diseases.  In  our 

country, 150.000–200.000 acute poisoning cases take place per year. 58.6% of those, occur 

due  to  drugs.  Majority  of  accidental  poisonings  occur  via  oral  route.  Gastric  lavage, 

inducement of vomiting, and activated charcoal therapy are the most common methods used 

for the treatment of oral poisoning cases. Because paracetamol is a commonly used drug in 

children, it is encountered frequently in accidental poisonings. 

The aim of our study was to investigate the advantages and efficiency of gastric lavage 

and activated charcoal therapies in paracetamol poisoning cases on rat models. 30 rats were 

included in the study. The rats were divided into three groups after per oral administration of 

paracetomol  on  4th  and  8th  hours  after  ingestion  provide  the  most  crucial  prognostic 

indications. Thus, treatment after 2 hours of ingestion and evaluation of outcomes on 6th and 

24th hours was considered appropriate. While no intervention was performed in the control 

group, gastric lavage was performed in the control group, gastric lavage was performed in the 

1st group and activated charcoal was administered to the 3rd group.

While there was a significant difference between gastric lavage group and activated 

charcoal group in terms of serum paracetamol levels determined 2 hours after drug intake 

(p>0.05), the comparisons with the control group revealed no significant difference between 

the two groups (p>0.05).  

ALT and  AST levels,  both  of  which  indicate  the  extent  of  liver  damage  due  to 

paracetamol  poisoning,  were  found  to  be  close  to  each  other  in  both  gastric  lavage  and 

activated  charcoal  groups  (p>0.05).  We compared  ALT and AST levels  with  the  control 

group and found significant difference (p<0.05). Based on the results of the present study, 

application of gastric lavage and activated charcoal for gastric decontamination purposes on 

rat models 2 hours after high dose paracetamol delivery, were both found to be ineffective and 

without any advantages over each other.  
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I - GİRİŞ VE AMAÇ

Zehir ve zehirlenme, insanların var oluşundan bu yana önemini yitirmemiş 

kavramlardır.  İlkçağlardan  beri  insan  sağlığının  bozulmasında  hastalıklar  kadar, 

zehirlenmelerin de önemli rolü olmuştur. 

 Zehir ve toksik madde sözcükleri eş anlamlıdır.  Toksik maddelerin ve oluşturdukları 

olası zehirlenmelerin tanımı, çözümleri ve önlemleri toksikoloji bilimi içinde yer almaktadır. 

1573 ’de ünlü hekim Paracelsus’un ’’Her şey zehir olabilir, zehir olmayan bir şey yoktur, bir  
şeyi zehir yapan dozdur ’’ sözleri günümüzde önemini yitirmemiştir(1–3).  Gelişmiş endüstri 

ülkelerinde  meydana  gelen  tehlikeli  akut  zehirlenmelerin  sayısının,  miyokard  enfarktüsü 

sayısının yaklaşık iki katı olduğu belirtilmektedir. Ülkemizde her yıl 150 000–200 000 akut 

zehirlenme olgusuna rastlanmaktadır; bunların %58,6’sına ilaçlar neden olmaktadır(4).  

 Özellikle 5 yaş altı çocuklarda rastlanan ve önemli bir ölüm ve sakatlık nedeni olan 

kaza  sonucu  zehirlenmeler,  toplumsal  zehirlenme  olgularının  istatistiksel 

değerlendirilmesinde,  önemli  bir  yer  işgal  etmektedir  (%74,5)  (5–8).  Çocuklarda  ısı 

düzenleme  yeteneğinin  sınırlı  olması,  sıvı-elektrolit  ve  asid-baz  dengelerinin  çok  hassas 

olması,  ayrıca  biyotransformasyon  enzimlerinin  (glükürokonjugasyon,  v.b.)  yetersiz  oluşu 

zehirlere  maruz  kalmalarda  kolaylıkla  zehirlenme  belirtilerin  meydana  gelmesine  neden 

olmaktadır. Küçük çocukların bulunduğu evlerde gerekli önlemlerin alınmaması, zehirlenme 

riskini  artıran  başlıca  nedendir.  Yapılan  istatistiklere  göre  çocuklardaki  zehirlenme 

nedenlerinin başında (%80) rastgele bırakılan ilaçlar ve kimyasalları yemeleri gelmektedir(5–

10). 

Dünyada  çocukluk  çağı  zehirlenmelerinin  önde  gelen  nedenlerinden  biri  olan 

parasetamol zehirlenmeleri,  ülkemizde de önemini korumaktadır(11-13). Kaza sonucu olan 

zehirlenmelerin  büyük  bir  kısmı  ağız  yolu  ile  gerçekleşir.  Ağız  yolu  ile  oluşan 

zehirlenmelerde  zehirin  vücuttan  uzaklaştırılmasında  en  sık  kullanılan  yöntemler  mide 

yıkama, kusturma ve aktif kömür uygulamasıdır. Son zamanlarda mide yıkama ve kusturma 

terkedilmeye çalışılmakta ise de aktif kömür uygulaması halen önemini korumaktadır(9).

 Yapılan çalışmanın amacı; çocuklarda ateş düşürücü olarak sık kullanılan parasetamol 

zehirlenmelerinde  hayvan  modeli  üzerinde  yapılan  mide  yıkama  ve  aktif  kömür 

uygulamalarının birbirlerine üstünlüğünü ve tedavide etkinliklerini araştırmaktır. 



II - GENEL BİLGİLER

Tarihte  ve  günümüzde  zehir,  cinayet  ve  intiharlarda  araç  olarak  kullanılmış  hatta 

kurar,  striknin gibi bazı  zehirli  maddeler,  savaşlarda bir  tür  silah olarak da kullanılmıştır. 

Geniş anlamda herhangi bir yoldan, göreceli yüksek dozda bir ya da birçok kez ardarda ya da 

küçük dozlar şeklinde uzun süre organizmaya girdiğinde, anında ya da daha sonra geçici ya da 

kalıcı bozukluklar oluşturan veya ölüme yol açabilen kimyasal maddelere ‘’zehir’’ adı verilir. 

İnsan ve hayvan organizmasına değişik yollardan giren maddelerin, aşırı dozlarına bağlı yan 

etkilerden ya da zehirli etkilerinden ileri gelen bozukluklara ‘’zehirlenme’’ adı verilmektedir. 

İnsan sağlığının bozulmasında hastalıklar kadar, zehirlenmeler de önem taşımaktadır(1–3,9).

Zehir terimi ilk kez İngiliz literatüründe milattan sonra 1230 yıllarında içeriği ölümcül 

olabilen  ilaçları  veya  ilaç  dozlarını  tanımlamak  için  kullanılmıştır  (14–17).  Aslında 

zehirlenmelerin tarihi binlerce yıl öncesine kadar uzanır. Bilinen ilk zehirler bitki özlerinden, 

hayvan  venomlarıdan  ve  minerallerden  elde  edilmekteydi.  Milattan  önce  1500’lerde  eski 

Mısır yazıtlarından olan Eber Papirüslerinde arsenik, antimon (rastık taşı), kurşun, opiyum, 

adamotu  (kankurutan),  ağıotu  (baldıran),  bıldırcın  otu  (kaplanboğan)  ve  siyanojenik 

glikozidlerin  bulunduğu  çok  sayıda  zehir  tanımlanmıştır(9,14).  Tarih  boyunca  çok  sayıda 

bitkisel  veya  hayvanlara  ait  zehirlerin  okların  ucunda  kullanıldığı  görülmektedir(14).  İlk 

toksikologlardan  birisi  olduğunu  düşünülen,  şair  ve  tabip  olan  Eski  Yunanlı  Nicander  of 

Colophon’un  (M.Ö.  204–135)  mahkûmlar  üzerinde  hayvan  zehirleri  ile  deneyler  yaptığı 

bilinmektedir. Nicander’in Theriaca ve Alexipharmaca şiirlerinin hayvan zehirlerin tedavisi 

ve bunlara bağlı belirtilerin anlatıldığı, günümüze kadar gelebilen en eski toksikoloji yazıları 

olduğu düşünülmektedir(14). 

Zehirlenmelere karşı bilinen ilk yasal düzenleme MÖ 82’de Sulla tarafından Roma’da 

dikkatsiz ilaç hazırlamaya karşı çıkartılmıştır(9–14). Özkıyım veya öldürmek amacı ile zehir 

kullanımına  tarih  boyunca  da  rastlamak  mümkündür.  Socrates’ın  baldıran  (ağıotu),  içerek 

intihar  ettiği  iyi  bilinmektedir(14).  Yıllar  içinde  bitki,  hayvan  ve  mineral  zehirleri  ile 

geleneksel antidotlara ilişkin çok sayıda çalışma yapıldığı bilinmektedir. Osmanlı arşivlerinde 

de  bir  Osmanlı  hekim olan  Ahmet  Sanı’nın  18.  yüzyılında  Panzehir  adlı  kitabında  başta 

hayvan  zehirleri,  ısırmalar  sonucu bulaşan  hastalıklar   (örn.  kuduz)  ve  antidotlar  üzerine 

çalıştığı bilinmektedir(9,14). 

Ayrı  bir  uzmanlık  dalı  olarak  toksikoloji  18  ve  19  yüzyıllarda  ortaya  çıkmıştır, 

gastrointestinal  dekontaminasyon  yöntemleri  ile  ilgili  deneyler  yapılmış  ve  paylaşılmıştır. 
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Kuşkulu  ölümlerin  adli  soruşturmalarında  1900’lü  yılların  başında  zehirlenmeler  de 

incelenmeye  alınmıştır.  ABD ve  Avrupa’da  1940’ların  sonunda zehirlenmelere  özel  hasta 

yatakları  ayrılmış ve Hollanda’da ilk zehir danışma hizmeti başlamıştır.  Amerikan Pediatri 

Derneği’nin 1952’de yayınladığı bir çalışmada çocukluk çağı kazalarının %50’den fazlasını 

kazara  olan  zehirlenmelerin  oluşturduğu  bildirilmiştir.  1958’de  Amerikan  Zehir  Kontrol 

Merkezleri Derneği (American Association of Poison Control Centers), 1968’de Amerikan 

Klinik  Toksikolojı  Cemiyeti  (American  Academi  of  Clinical  Toxicology)   kurulmuş  ve 

merkezler  arasında  iletişimi  artırmayı,  standartları  belirlemeyi  ve  uygulatmayı,  sağlık 

personeline ve halka eğitim programları düzenlemeyi hedeflemişlerdir. Bilgilerin toplanması 

ve teknolojinin gelişmesi ile Toxifile ve POİSİNDEX adlı iki büyük ilaç ve zehir veritabanı 

oluşturulmuştur.  Tüm bu gelişmelerle  beraber  zehirlenmeler  ile  ilgili  çeşitli  yasalar  kabul 

edilmiştir(9–14).          

Çocukların toplam nüfusun %30-35'ini oluşturduğu ülkemiz, Avrupa'nın en kalabalık 

çocuk nüfusuna sahiptir. Tıp dünyasında, hem koruyucu, hem de tedavi edici alandaki büyük 

gelişmeler sonucunda, çocuk ölüm nedenlerinin sıralaması değişmiştir. Gelişmiş ülkelerde 1–

4 yaş arasındaki çocuk ölümlerinde, kazalar başta gelen nedenleri oluştururken, gelişmekte 

olan ülkelerde 1–4 yaş  arası  ölümlerden gastroenteritler  ve solunum yolları  enfeksiyonları 

yüksek oranda sorumludur. Ülkemizde zehirlenmeler ve bunlara bağlı ölümler daha düşük bir 

oranda karşımıza çıkmakta, ancak sıklığı giderek artmaktadır(9,11,13,18–28). 

Amerika  Birleşik  Devletleri  (ABD) Ulusal  Entoksikasyon  Merkezi’nin  2005 yılına 

ilişkin verilerine göre, ABD'de yılda tahmini 2,3 milyon kişinin zehirlendiği ve zehirlenen 

kişilerin  %60'ının  6  yaşından  küçük  olduğu  belirtilmektedir  (18).  Ayrıca  zehirlenme 

olgularının %92'sinin evde gerçekleştiği, %98’inin akut zehirlenme, %88'inin kaza, %10'unun 

özkıyım ve/ya da kötü amaçlı ilaç kullanımı sonucu ortaya çıktığı saptanmıştır(22–24).

İlaçlar,  temizlik  ürünleri,  kozmetikler  ve  diğer  evsel  kimyasal  maddelerin  giderek 

artan tüketimi ve bunların rastgele çevreye dağılmasıyla, özellikle 5 yaş altı çocuklarda akut 

zehirlenmeler  sık rastlanmaktadır.  Küçük çocukların  bulunduğu evlerde gerekli  önlemlerin 

alınmaması  zehirlenme  riskini  artıran  başlıca  nedendir.  Yapılan  istatistiklere  göre 

çocuklardaki  zehirlenmelerin  nedenlerinin  başinda  (%80)  rastgele  bırakılan  ilaçlar  ve 

kimyasalları yemeleri gelmektedir (Şekil 1, 2) (18,22,24)

Ülkemizde acil  servislerde tedavi  edilen 16 yaş  altındaki  çocuklarda zehirlenmeler, 

kaza ve ateşli hastalıklardan sonra üçüncü sırayı almaktadır(22). Çocuğun zehirli madde ile 

karşılaşması en sık 1–5 yaşlan arasında ve ergenlik döneminde görülür. Ergenlik döneminde 

zehirlenme  daha  çok  intihar  girişimi  nedeniyle  olmaktadır.  Bu  yaş  dönemi,  pübertenin 

oluşturduğu ruhsal ve bedensel değişiklikler, aile içi çatışmalar, okul başarısızlığı,  ebeveyn 
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kaybı,  sevgi  yoksunluğu  intihar  eğilimini  kolaylaştıran  faktörlerdir.  Genellikle  intihar 

olgularında yüksek doz ve birden fazla ilaç alımı göze çarpmaktadır.  Alınma nedeni farklı 

olsa da zehirlenmeye yol açan belirli bir maddenin ilk tedavisi çocuğun yaşı ve alma nedenine 

bakılmaksızın  aynıdır.  Zehirlenme  olgularının  tedavilerinin  başarısında,  hastaların  ilk 

saatlerde acil servislere ulaştırılmaları önemli rol oynar. Birçok çalışmada acil servislere akut 

zehirlenme nedeniyle  başvuran çocuk hastalarda  gastrointestinal  sistemin  temizlenmesinin, 

tedavinin  en  önemli  kısmını  oluşturduğu  bildirilmektedir(22–28,29).  Bunun  için  zehirli 

maddeler kusturma, mide yıkama, aktif kömür verilmesi, katartikler, tüm bağırsak yıkanması, 

kan değişimi ve periton diyalizi ile vücuttan uzaklaştırılabilir. Son yıllarda kusturma ve mide 

yıkama işlemi yerine aktif kömür kullanımı daha ön plana çıkmaktadır (29–31).  

Çocukluk çağı zehirlenmelerinin sıklığını azaltmak için çocukların toksik maddelere 

ulaşması  kontrol  edilmeli  ve  engellenmelidir.  Evlerde  ilaçlar  zorunlu  durumlarda 

bulundurulmalı,  depolanmamalı  ve  diğer  tehlikeli  maddelerle  (temizlik  maddeleri, 

kozmetikler)  birlikte  çocukların  ulaşamayacağı  kilitli  yerlerde  saklanmalı  ve  çocukların 

yanında  ilaçlardan,  özellikle  tadından  övgüyle  söz  edilmemeli,  boş  ambalajlarıyla 

oynamalarına izin verilmemeli ve çok tehlikeli oldukları anlatılmalıdır(9,22-24,27,28). Toksik 

maddelerin çocukların dikkatini çekecek şekil ve renklerde olmasından kaçınılmalı, çocuklar 

için emniyetli çevre oluşturmalı, kontrolden uzak kalmamalarına dikkat edilmelidir. Toplumu 

bilgilendirmek  için  görsel  ve  yazılı  kampanyalar  düzenlenmelidir.  Adölesan  dönemdeki 

istemli zehirlenmeleri azaltmak için bu yaş grubu yakından izlenmeli, gerektiğinde çocuk ruh 

sağlığı hekimlerinin yardımına başvurulmalıdır. Ayrıca zehirlenme ile mücadelenin bir sağlık 

politikası  olarak  benimsenmesi  gerekmektedir.  Bu konuda gerekli  kanunların  uygulamaya 

geçirilmesi  ile önemli bir sorun olan çocukluk çağı zehirlenmeleri  azalacaktır(9–14,18,24–

26,32).
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Şekil 1: Dünyada 5 yaşından küçük çocuklarda ağız yoluyla alınan zehirli maddelerin 

dağılımı (12):
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Şekil 2: Ülkemizde 5 yaşından küçük çocuklarda ağız ve solunum yoluyla alınan zehirli 

maddelerin dağılımı(7):

A- ZEHİRLENME TANIMI

Genelikle  zehirler,  kimyasal,  fiziko-kimyasal  ve  fiziksel  olmak  üzere  üç  grupta 

toplanırlar. Ancak değişik özellikler göz önüne alındığında, zehirlerin sınıflandırılması; elde 

edildikleri kaynaklara  (mineral, bitkisel, hayvansal, sentetik), etki yerlerine  (santral etkili ve 

periferik etkili, hematolojik zehirler, kas ve topik-lokal), etki şekline  (dejeneratif, teratojenik, 

karsinojenik,  koroziv,  iritan  vb)  kimyasal  yapılarına  ve  tanı  yöntemlerine  göre 

sınıflandırılırlar(9).

Zehirlenmeye neden olan toksik madde organizmaya aşağıdaki yollardan biriyle girer:

• Ağız yolu; örneğin ev temizlik ürünlerinin ya da bulaşık besinlerin yenmesi, 

aşırı ilaç ya da madde alınması
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• İnhalasyon  yolu;  örneğin  karbonmonooksid  ya  da  diğer  zehirli  gazların 

solunması 

• Enjeksiyon; örneğin intravenoz yolla aşırı ilaç ya da madde verilmesi 

• Cilt yolu; örneğin, cıva, insektisid vb gibi toksik maddelerin cilde bulaşması 

• Rektal  yolu;  örneğin  aşırı  miktarda  sıvı  ile  lavman  yapılması  ya  da  reçine 

kullanılması sonucu elektrolit dengesizliğin gelişmesi gibi

• Konjuktivalardan; örneğin göze uygulanan ilaçların sistemik etkilerinin ortaya 

çikması gibi  

Zehirli  maddeler  etkilerini  gösterebilmek  için  belirli  bir  konsantrasyonda 

membranlardan geçip etki yerine ulaşması gerekir. Bu konsantrasyon, alınan toksik maddenin 

miktarına  ve  emilim  hızına  bağlı  olarak  değişir  ve  kan  dolaşımıyla  organizmaya  dağılır. 

Zehirli maddelerin belirli bir konsantrasyonda vücut membranlarını geçme olayına emilim ( = 

absorbsiyon)  adı verilir,  değişime uğraması  ve çeşitli  yollardan uzaklaştırılması  atılım (  = 

eliminasyon)  olarak  adlandırılır.  Emilim oranı,  atılım oranından fazla  olursa zehir  vücutta 

birikir ve zehirlenme belirtileri ortaya çıkar(9,18).

Zehirlenme  olguların   %70’inde  ağız  yolu  ile  (  özellikle  küçük  çocuklarda)  ileri 

gelmektedir.  Bunların  büyük  bir  bölümünü  ilaç  zehirlenmeleri  oluşturur(18-22). 

Zehirlenmelerde semptomların ortaya çıkması, maddenin alınmasından sonra geçen süre ile 

ilişkilidir.  Önlem  alınmasında  gecikme  hastanın  kurtarılmasını  zorlaştırabilmektedir.  Bu 

nedenle gastrointestinal emilim önem taşımaktadır. Ağız yolundan alınan toksik maddelerin 

zararlı  etkisi  iki  yönlüdür.  Birinci  bazı kostik ve irritan maddelerin  gastrointestinal  sistem 

mukozasında  oluşturduğu  bozukluklardır.  Bunların  emilip  oluşturacakları  sistemik  etkiden 

daha  çok  yerel  zararlı  etkileri  önemlidir.  Diğeri  genelde  zehirlenme  adı  verilen  zehirli 

maddenin  emilimi  sonucu ortaya  çıkan sistemik  etkidir.  Sindirim kanalından emilimi  olan 

zehirli  madde,  kan  dolaşımı  yoluyla  tüm vücuda  dağılarak  bir  zehirlenme  tablosu  ortaya 

çıkarır. Bu tablo zehirin türüne, şiddetine ve emilim miktarına bağlı olarak değişikler gösterir 

(9,18,20–24).

Kaza,  intihar  ya  da  yanlış  tedavi  (iatrojenik)  sonucu  meydana  gelen  akut 

zehirlenmelere  hastanelerin  acil  servisinde  sık  karşılaşılmaktadır.  Bunların  birçoğunda, 

zehirin tipi ve alınan dozun miktarı bilinmemesine ve belirti görülmemesine karşın, hastalar 

bir süre yatırılıp gözetim altında tutulduktan sonra, destek tedavisi ve tıbbi gözetimle taburcu 

edilmektedir(24–26).  Birçok  toksik  madde  (örneğin,  zehirli  mantarlar,  trisiklik 

antidepresanlar, parakuat...) etkisini geç dönemde gösterebilmektedir. Ağır olgular ya da tipik 

belirtiler  gösteren  hastalar  yoğun  bakım  ünitelerine  alınır  ve  gerekli  tıbbi  girişimlerde 
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bulunulur.  Akut  zehirlenmelerde  acil  klinik  girişimin  yanısıra,  neden  olan  zehirin  hızla 

tanısının  konulması  gerekmektedir(25).  Acil  servise  gelen  zehirlenmiş  hastalardan  alınan 

öykü ve klinik bulgulara göre uygulanacak destek tedavisi ve semptomatik tedavi başlangıçta 

büyük önem taşımaktadır.  Alınan biyolojik  örneklerden zehrin tipi  ve miktarı,  laboratuvar 

incelemeleriyle  belirlendikten  sonra  özellikli  tedavi  uygulanması,  özellikle  ağır 

zehirlenmelerde  mortalite  ve  morbidite  riskini  büyük  ölçüde  azaltmaktadır.  Zehirlenme 

olguları başvuru sırasında bulunduğu duruma göre üç gruba ayrılmaktadır(9,14,25).

a) Neden olan zehir bellidir, ancak belirti yoktur

Bu durumda, vücuda giren zehir miktarı ve alınış zamanı belirlenir ve tıbbi gözlem altında

bulguların çıkıp çıkmasına göre tedavi uygulanmalıdır.

b) Neden olan zehir bilinir ve belirti vardır 
Bu gibi durumlarda tedaviye erken başlanılmasının yaşamsal önemi vardır, vücuda giren zehir 

ya  da zehirlerin  alınış  zamanı  ve miktarı  saptanır,   zehirin  vücuttan atılması  ve emilmeyi 

önleyici  girişimler  yapılırken,  yoğun  bakım  koşullarında  yaşamsal  ölçütler  kontrol  altına 

alınır. Elde edilen bulgulara göre semptomatik ve özellikli tedavi uygulanır. 

 c) Neden olan zehir bilinmez, ancak tipik belirtiler vardır

Alınabiliniyorsa hastadan ya da yakınlarından öykü alınarak zehir ve zehirlenme konusunda 

bilgi  toplanır.   Zehirin  vücuttan  atılması  ve  emilmeyi  önleyici  girişimler  yapılır  ve  hasta 

yatırılarak hava yolu,  dolaşım ve vücut ısısı kontrol altına alındıktan sonra çeşitli  örnekler 

alınarak  laboratuvara,  toksikolojik  analiz  için  gönderilir  ve  bulgulara  yönelik  destek 

tedavisine geçilir. 

Zehirlenme öyküsü

Akut  zehirlenmelerde  dikkatle  alınan  zehirlenme  öyküsü,  maruz  kalınan  maddenin 

tanınması  ve  biran  önce  izlenecek  tedavi  bakımından  oldukça  büyük  önem  taşımaktadır. 

Yanlış ya da eksik öykülerin çoğu kez dramatik sonuçlara yol açabileceği unutulmamalıdır. 

Akut zehirlenme anı ile tedaviye başlanılması arasında geçen süre ne kadar kısa olur ve hekim 

ne kadar doğru ve geniş bilgilendirilirse tedavide başarı şansı o oranda artmaktadır.

Zehirlenmiş hastaya solunum ve dolaşım desteği gibi rutin girişimleri ve çevresel güvenlik 

sağlanırken zehirlenme öyküsü zaman geçmeden, hasta ya da yakınları veya sağlık ekibinden 

alınmalıdır.  Akut zehirlenmelerde tedaviye başlamadan önce aşağıdaki noktaların bilinmesi 

gerekir(9,25,26).

Alınan zehirin belirlenmesi

Bir zehirlenme durumunda,  hasta ya  da hasta yakınları  en yakın  hekim veya  zehir 

danışma  merkezlerine  en  kısa  sürede  zehirlenme  olayını  bildirip,  sağlık  ekibi  gelmeden 

yapılması gerekenleri öğrenmelidir. Zehir ya da kuşkulu maddenin fiziksel özelikleri, ilaçların 
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isimleri ve alınan miktarları belirlenmelidir. Bilinmeyen bir maddeyle zehirlenmelerde analiz 

için örnek alınmalı ve yukarıdaki bilgiler ile doğruluk açısından karşılaştırılmalıdır.

Zehirin alınma yolu
Toksik maddelerin oral, inhalasyon, enjeksiyon, hayvan ısırması ya da cilt ten bulaşma 

yollarından  hangisiyle  vücuda  girdiğinin  bilinmesi,  uygulanacak  tedavi  yönünden  önem 

taşımaktadır. 

Alınan zehir niceliği
 Ticari  ambalajdaki  eksilen  miktarı,  sıvı  ilaçlarda  eksilen  hacmin  hesaplanması  ve 

zehirli gazlarda maruz kalma süresi. 

Zehirlenme süresi

Toksik maddeye maruz kalındıktan sonra, terapötik bir girişim yapılmadan geçen süre 

zehirlenmenin prognozu bakımından önem taşımaktadır. 

Zehirlenen hastanın durumu ve zehirlenme öncesi sağlık durumu
Bir zehirlenme olgusu durumunda hastanın bilinç, solunum, göz bebekleri, tırnak ve 

dudak  rengi,  kusma,  konvülsiyon  gibi  belirtilerin  hekim ya  da  zehir  danışma  merkezine 

bildirilmesi  alınacak  önlemler  ve  uygulanacak  tedavi  yönünden  önem  taşımaktadır. 

Zehirlenme  öncesi  hastanın  bilinen  hastalıkları,  klinik  seyiri  ve  uygulanacak  tedavi 

yaklaşımlarını belirlemektedir (diabet, epilepsi, böbrek yetersizliği vb ) (9,14,26).

B-ZEHİRİN EMİLİMİNİ ENGELLEME YÖNTEMLERİ

Zehirin  emilimini  engellemek  için,  zehir  vücuttan  hızla  uzaklaştırılmalı  ve  özel 

arındırma yöntemleri  ile  atılımı  hızlandırılmalıdır.  Bu tedavi  yöntemleri  bir  zehirlenmenin 

olası  potansiyel  şiddetini  düşürebilir  ve  zehirlenme  sürecini  kısaltabilir,  ancak  yerleşmiş 

zehirlenme belirtilerinin üzerinde etkili olmamaktadır(32,33). 

Doğru  zamanda  yapılan  sindirim  yoluyla  uzaklaştırma  ve  arındırmalar,  sistemik 

olmayan zehirlenmeleri önleyebilen ya da şiddetini azaltabilen bir tadavi yöntemidir. Zehir’in 

özelliğine  (kostik,  köpüklü  maddeler,  hidrokarbonlar  ve  petrol  ürünleri)  ya  da  hastanın 

durumuna (entübe edilmemiş bilinci  kapalı,  geçmişte gastrik cerrahi uygulanmış,  özofagus 

varisleri, ilerlemiş gastrik ülser) göre kontrendike olabilmektedir(9,34). 

Birçok çalışma sindirim yoluyla arındırılmaların yararını savunurken, bazılarda bunu 

(kusturma,  mide  yıkama  ve  aktif  kömür)  abartılı  ve  riskli  bulmaktadır(32–62). 
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Zehirlenmelerde  uygulanan  başlıca  gastrointestinel  uzaklaştırma  ve  arındırma  yöntemleri 

aşağıda ayrı ayrı ele alınmıştır (9,18,25).

a) Kusturma

1. Mekanik kusturma 
Kusma ya da kusturma değişik yöntemlerle yapılabilir. Farenks üzerine parmak ya da 

kaşık sapı bastırarak mekanik kusma sağlanabilir. Hasta bilinçli ise erişkinde 250 ml ılık tuzlu 

su ya  da hardal  çayı  içirildikten  sonra 2–3 dak içinde  kusma sağlanır.  Her  iki  yöntemde 

istenmeyen  etkilerinin  sıklığından  dolayı  çocuk  hastalarda  önerilmez.  İlaçla  kusturmada 

mekanik kusturmaya göre daha fazla içerik çıkarılması ve duodenumun içeriğin bir kısmının 

mideye geri dönmesi nedeniyle daha üstün kabul edilir. Aspirasyon riskini azaltmak amacıyla 

erişkin  hastanın  başı  öne  eğik,  dik  oturtulması,  çocukların  ise  yüz  üstü  yatar  pozisyonda 

tutulması sağlanmalıdır (9,14,18,25).

Kusturmanın uygulanmaması gereken durumlar; 

• Hastada bilinç değişikliği olması;

• Konvülziyon ya da şok durumu;

• 0–6 ay arası bebekler;

• Belirgin kanama eğilimi;

• Koroziv etkili maddeler (köpüklü maddeler, petrol ürünleri, asit ya da alkali sıvılar);

• Hastanın kusma refleksinin olmaması;

• Hastanın yaşamsal bulgularının tehlikede olması;

2) İpeka şurubu ile kusturma
Çocuklarda kusturma yöntemi olarak önerilen tek yöntem olan ipeka şurubu içirilerek 

kusturma günümüzde giderek önemini yitirmektedir. Zehrin yutulmasından hemen sonra (en 

geç  2–4  saat)  yapılamayan  bir  kusturmanın  fazla  bir  yararı  olmadığını  bildirilmiştir. 

Kullanılması durumunda ipeka şurubu erişkinlerde ağız yolu ile 30 ml, çocuklarda 9–12 ay 

arası  10ml,  1–10 yaş  arası  15ml,  10 yaşından büyüklere  30ml içirilir.  Kusma olmazsa 20 

dakika sonra tekrarlanabilir.  İpeka şurubundan sonra 200–400 ml su, süt veya meyve suyu 

içirilir (9,14,18,25,32–34,41,44,57–60,62).
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3)Apomorfin ile kusturma
Günümüzde  kullanımı  terk  edilmiştir.  Çok  hızlı  absorbe  olan  toksik  maddelerle 

zehirlenmelerde, kusturmayı sağlamak için apomorfin HCl, deri altı (CA), yolla yetişkinlerde 

0,1 mg/kg enjekte edilirse 5 dakika içinde kusma meydana gelir. Apomorfin, opiyum türevi 

olduğundan, morfin  gibi MSS üzerinde depresan etkisi  vardır.  Antidotu  naloksan’dır.  Son 

yıllarda zehirlenmelerde kullanılması önerilmemektedir (9,14,18,25).

b) Mide yıkama 

Midenin hangi koşullarda boşaltılacağı konusunda çeşitli görüşler vardır. Çalışmaların 

bir kısmı kusturmayı savunurken, bazıları da mide yıkamayı  önermektedir.  Ancak etkinliği 

konusunda  da  çelişkili  görüşler  vardır(32–62).  Hasta  ve  uygulayan  sağlık  personeli  için 

güçlük  yaratmasının  yanında  solunum  komplikasyonları  gibi  ciddi  riskleri  vardır.  Mide 

yıkamanın ancak, hasta için bir risk veya kontrendikasyon olmayan zehir yutulmasından ilk 

60 dakika içinde yapılmalıdır. Mide yıkanması, hastane ortamında yapılmalıdır. Uygulamaya 

yardımcı olması için hastaya anlatılmalıdır. Uygulama boyunca venöz yol, arteriyel basınç, 

nabız,  solunum  şekli  ve  bilinç  yakından  izlenmelidir.  Bilinci  açık  olan  hastalar  sol  yan 

dekubitus  pozisyona  getirilir.  Bilinç  ya  da  faringeal  refleksler  değişiyorsa  hava  yollarını 

korumak için endotrakeal entübasyon yapılmalıdır. Bilinci kapalı veya nöbet geçiren hastaya 

önce  entübasyon  yapılmalıdır.  Erişkinlerde  geniş  çaplı  orogastrik  sonda  (Faucher  36  F) 

çocuklarda  daha  küçük  (Faucher  16–28  F)  orogastrik  tüpler  kullanılır.  Kayganlaştırılmış 

tüpler  yavaş  bir  şekilde,  tekrarlanan  yutkunmalarla  mideye  doğru  itilir.  Yaklaşık  50cm 

sokulduktan ve hava enjekte ederek, gastrik oskültasyon ve sıvı aspirasyonu ile sondanın tam 

yerinde  olup  olmadığı  kontrol  edildikten  sonra,  hasta  yarı  oturur  pozisyondayken  mide 

yıkamaya başlanır. Önce analiz yapmak için 50 ml mide içeriği aspire edilir. Mide yıkamaya, 

erişkinlerde  200–300  ml’lik  ılık  izotonik  sodyum  klorür  (serum  fiziolojik)  solüsyonu  ile 

başlanır (çocuklarda 50–100 ml). Bu işlem en az bir kaç litre lavaj sıvısı elde edilene kadar 

sürdürülmelidir. Çocuklarda yıkama sürecinde yaklaşık 2 litre su gerekir. Mide boşaltılması 

epigastrik masajla kolaylaştırılır. Mide yıkama sona erdiğinde sondayı çıkarmadan önce bir 

doz aktif kömür verilir.  Ayrıca pürgatif de verilebilir.  Koroziv maddelerle zehirlenmelerde 

pürgatif verilmesi kontrendikedir (32–62).

Mide yıkamanın yapılmaması gereken durumlar;

• Güçlü asit veya alkali içilmesi;

• Köpüklenen maddeler;

• Petrol türevleri, çözücüler ve koroziv maddeler;
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• Belirgin kanama eğilimi;

• Gastrik cerrahi uygulanmış olan hastalar;

• Hafif zehirlenmeler;

Mide yıkama sırasında bulantı, kusma, sub-konjuktival kanamalar, bradikardi, hipotansiyon, 

taşikardi,  hipertansiyon,  oksijen  satürasyonda  düşme,  orofarenks  ve  mide  yaralanması, 

inhalasyon ve sıvı-elektrolit bozuklukları gibi yan etkiler görülebilir(9,18,25,32-62).

c) Laksatifler   

Zehirlenmelerde  laksatifler,  genellikle  zehirli  maddenin  ve  aktif  kömürün  atılımını 

hızlandırmak  için  kullanılır.  Sakkaridler  (sorbitol,  laktuloz)  ve  tuzlu  laksatifler  sıklıkla 

uygulanır. Aktif kömür uygulanmasından daha sonra bireysel dozlarda verilmektedir. Klinikte 

erişkinlere %70lik hazır  sorbitol solüsyonu (çocuklarda %35lik) kullanılmaktadır.  İntestinal 

obstruksiyonlarda,   gastrointestinal  hemoraji  ve  perforasyon  şüphesi  olan  hastalarda 

uygulanmamalıdır(9,18,25,34,54,57,63,64).

d) İntestinal lavaj

Kolon  radiyolojık  görüntülemede  ya  da  cerrahisinde  olduğu  gibi  hastanın  sıvı-

elektrolit dengesini bozmayan bir sıvıyla (polietilen glikol 400 ve elektrolitler ‘‘PEG-ELS’’) 

bağırsaklar mekanik bir şekilde yıkanır. Aktif kömürle absorbe olmayan demir tuzlarıyla ya 

da bağırsakta toksik madde şekline dönüşen ilaçlarla zehirlenmelerde, tam bir intestinal lavaj 

önerilmektedir. Toz maddeden hazırlanan yapma ya da hazır solüsyonlar, doğrudan ağızdan 

verilebildiği  gibi  gastrik  bir  sonda  aracılığıyla  daha  etkin  akışkanlık  sağlamak  için 

kullanılmaktadır. Antiemetik ilaç eşliğinde erişkinlerde saatte 2 litrelik, çocuklarda 0,5 litrelik 

bir hızla verilebilir (9,18,25,34,54,57,63,64).

e) Aktif kömür
Geçmişte, tannik asit magnezyum oksit ile karıştırılmış şekilde  ‘’üniversal antidot’’  

adıyla akut zehirlenmelerde absorban olarak kullanılan aktif kömür, günümüzde odunun 900 

C de ısıtılıp  su buharı  ya  da güçlü asitle aktive edilmesiyle  hazırlanır.  Akut zehirlenmede 

toksik  madde  alındıktan  sonra  aktif  kömür  ne  kadar  erken  verilirse,  absorbsyon  etkisi  o 
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derecede fazla görülür.  Karbamazepin, kinin, teofilin,  dapson ve fenobarbital gibi ilaçların 

absorbsyonlarından  sonra  da  vücuttan  atılmasını  arttırabilmektedir.  Alkoller,  glikoller, 

inorganik tuzlar, güçlü asit ve alkaliler aktif kömürle absorbe olmazlar. 

Aktif  kömür  tekrarlayan  doz  kullanılacaksa  başlangıç  olarak  1g/kg  dozunda 

(erişkinlerde 50–100 g), aktif kömür dışkıda görülene kadar 4 saate bir uygulanır. Hesaplanan 

aktif kömür miktarına 4 katı su ilave edilir. Hazırlanan bu karışım hastanın içebileceği veya 

gastrik  sonda  aracılığı  ile  gidebilecek  kıvamında  olmalıdır.  Katartik  bir  ilaçla  birlikte 

uygulanabilir. Aktif kömür verildikten sonra hasta kusarsa işlem tekrarlanır. Zehirin (trisiklik 

antidepresanlar, vb) entero-hepatik siklüsa girmesinden kuşku duyuluyorsa dozlar birkaç kez 

tekrarlanabilir. İpeka şurubu içirilmiş hastalar, kostik madde zehirlenmelerinde ve oral yoldan 

antidot  tedavisi  yapılacak  olanlarda  aktif  kömür uygulanması  kontrendikedir.  Aktif  kömür 

uygulanan hastalarda bazen kusma esnasında bronşial inhalasyon, kabızlık ve gastrointestinal 

obsruksiyon  görülebilir(9,14,18,25,29-63,64).  Havayollarına  aspire  edilmesi,  bronşiolitis 

obliteranstan ölüme kadar çok ağır yan etkilere yol açabilir(35).

C-ZEHİR OLARAK PARASETAMOL (ASETAMİNOFEN)

                                                                                                        
Para-amino-fenol  türevi  olan  parasetamol  ya  da  asetaminofen  19 yüzyılın  sonunda 

antipiretik  olarak  tedaviye  girmiştir.(64-66)  Parasetamol,  aspirin’e  yaklaşık  olarak  eşit 

derecede analjezik etki yapar. Antipiretik etkisi de aspirine yakın güçtedir, ancak aspirinden 

farklı  olarak,  antenflamatuar  etkinliği  oldukça  düşüktür  ve  bu  tür  etkinlik  gerektiren 

durumlarda kullanılmaz(64–70).  Ancak antienflamatuar  ilaçların  analjezik etkisini  artırmak 

için birlikte kullanılabilir. Antitrombositik etkisi zayıftır, kanama zamanını değiştirmez(64–

70). Parasetamol, benzeri diğer analjezik ilaçlardan farklı olarak, hipotalamus ve omurilik gibi 

peroksidlerden fakir ortamda, prostaglandin sentezini inhibe edebilir. Antipiretik ve analjezik 

etkilerin,   sırasıyla,  hipotalamus  ve  omurilik  arka  boynuzunda  prostaglandin  sentez  ve 

salıverilmesini  inhibe  etmesi  ile  ilişkili  olduğu  ileri  sürülmüştür.  Prostaglandin  sistemi 

dışındaki beyin sistemlerinde santral analjezik etkisinde rol oynar. Periferdeki iltihabi dokular 
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gibi peroksidden zengin ortamda, siklooksijenazı inhibe edememesi antienflamatuar etkisinin 

olmamasını açıklayabilir(64–70). 

Ağız yolundan alındığında parasetamol, çabuk absorbe edilir ve etkisi erken başlar. 

Plazma düzeyi  30–60 dakika içinde doruk düzeye  erişir.  Absorpsiyonu besinler  tarafından 

azaltılır. Bir dozdan sonra analjezik etkisi 3–4 saat kadar devam eder. Parasetamolün büyük 

kısmı karaciğerde glüküronik asitle ve sülfatla konjüge edilir ve böbreklerden bu şekilde atılır. 

Olağan  dozda  eliminasyon  yarılanma  ömrü  2,4  saattir;  non-lineer  eliminasyon  kinetiği 

göstermesi  nedeniyle  aşırı  dozda  7,3  saate  kadar  çıkabilir.  Gastrointestinal  toksisitesinin 

düşüklüğü  nedeniyle  tam dozda,  antienflamatuar  analjeziklerin  düşük dozları  ile  kombine 

edilebilir (64–66). 

Parasetamol  erişkinlerde  ve  adolesanlara  ağızdan  500–1000  mg  dozunda  verilir. 

Gerekirse bu doz 4–6 saatte bir tekrarlanır.  Günlük maksimum dozu genellikle 4 g olarak 

kabul  edilir,  bazı  kaynaklarda  3  g  ve  hatta  2,6g  olarak  belirtilmiştir.  Böbrek  yetmezliği 

olanlarda  ve  alkoliklerde  doz  azaltılmalıdır.  Yukarıda  belirtilen  dozda  5–10 günden fazla 

kullanılmaması  önerilir.  Çocuklarda hepatotoksisite  potansiyeli  daha düşük olduğu için kg 

başına  verilen  doz  daha  yüksektir;  bir  kezde  10–15 mg/kg  dozunda  verilir.   6–12 yaşlar 

arasında  bir  kezlik  dozun  20-30mg/kg’a  çıkabileceği  bildirilmiştir.  Parasetamol  yemek 

sırasında veya yemekten sonra alınırsa, biyoyararlanımı belirgin şekilde azalır, bu yüzden aç 

karnına  alınması  tercih  edilir.  Parasetamol  oral  dozuna  eşit  dozlarda  rektal  yoldan  da 

verilebilir.  Bir  defada  150mg/kg/doz  yüksek  dozlar  toksik  kabul  edilirken  300mg/kg/doz 

üzerindeki tek seferlik dozlar ölümcül kabul edilir (9,25,64–70).

Parasetamol  tedavi  dozunda  karaciğerde  sülfat  ve  glukoronid  konjugatları  şeklinde 

inaktive  olmaktadır  (bir  kısmı  sitokrom  P450  etkisiyle).  Bununla  birlikte  yaklaşık  %8 

oranında yüksek toksisitesi olan ara metabolitleri de oluşur. Bunlar karaciğerde glutatyonla 

redüksiyona  uğrayıp,  idrardan  sistein  ve  merkaptürik  asit  konjugatları  şeklinde  elimine 

olmaktadırlar.  Aşırı  dozda  parasetamol  alınmasında  bu  toksik  metabolitlerin  (N-asetil-p-

benzoquinone-imine=NAPQI)  oluşumu  artmakta  ve  karaciğerin  sınırlı  olan  glutatyon 

depolarının  hızla  boşalmasına  yol  açmaktadır.  NAPQI  hepatositlerde  nekroz  oluşturan 

makromoleküllerle geridönüşümsüz olarak bağlanır ve karaciğer nekrozuna yol açar. Oluşan 

karaciğer nekrozunun şiddeti, glutatyon depoları, sitokrom P450 sistemi ve glükuronizasyon 

sistemin aktivitesine bağlıdır. NAPQI’ın biyolojik yarı ömrü kısadır ve hızla bir glutatyonla 

birleşerek detoksifikasyona uğrar. Parasetamolün toksik ve elektrofilik metabolitleri normalde 

hepatik  glutatyonla  konjuge  olurlar,  ancak  ortamdaki  glutatyonun  yetersiz  kalması 

makromoleküller karaciğer nekrozunun başlıca nedenidir. NAPQI’ın aşırı oranda birikmesi ya 

da karaciğer glutatyon depoları tükenmesi durumunda, NAPQI proteinlere ve hepatositlerin 
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lipid  tabakasına  bağlanarak  hepatoselüler  ölüme ve sentrolobüler  nekroza  yol  açmaktadır. 

Kronik alkoliklerde  karaciğer  glutatyon depoları  azalmış  olduğundan parasetamol toksisite 

riski  artmaktadır.  Klinik  ve  deneysel  çalışmalara  göre  karaciğer  mikrozomal  sistemini 

etkileyen ilaçlar (difenilhidantoin, fenobarbital, valproik asid), toksik metabolit olan NAPQI 

gelişmesini hızlandırarak parasetamol toksisitesine karşı duyarlılığı artırırlar(9,25,31,36,64–

78). 

Benzer etkiler  böbrekte tübüler  hücrelerde de görülür.  Bununla birlikte,  çocuklarda 

parasetamol toksisitesine karşı duyarlık, metabolik yolaktaki olası farklılık nedeniyle daha az 

görülür(9,13,31,36,64–78). 

Parasetamol zehirlenme belirtileri her zaman tam olarak ortaya çıkmayabilir. Yüksek 

dozda  ilaç  alınışından  1–2  saat  sonra  bulantı  ve  kusma  görülür.  Daha  sonra  karaciğer 

gerilmesine  bağlı  karın  ağrısı  olur.48 saat  sonra geçici  bir  iyileşme  tablosu şekillenebilir. 

Parasetamol  içeren  preparatların  içinde  diğer  MSS depresanları  yoksa  zehirlenmede bilinç 

kaybı olmayabilir. Halüsinasyonlar ve sürekli kusmalar karakteristiktir. Akut zehirlenmelerde, 

karaciğer bozuklukları  ile ilgili  belirtiler  genellikle 3–4 gün sonra ortaya çıkmaktadır.  Sağ 

subkostal boşlukta abdominal ağrı ve karaciğer duyarlığı vardır. Sarılık genelde 3–4 gün sonra 

ortaya çıkar. Eğer karaciğer nekrozu çok fazlaysa 4–5. günlerden sonra bilinç kaybı (koma) 

konfüzyon,  hiperventilasyon,  hipoglisemi  ve koagulasyon  bozukluklarına  bağlı  kanama ile 

birlikte  karaciğer  yetmezliği  şekillenir.  Ölümle  sonuçlanan olgularda  çoğunlukla,  solunum 

yollarında  gram(-)  enfeksiyon,  serebral  ödem  ve  dissemine  intravasküler  koagülasyon 

görülmektedir(9,13,31,36,64–78). 

Kronik  alkolizm,  malnütrisyon  ya  da  anoreksi  durumlarında  karaciğer  glutatyon 

düzeyi  düştüğünden  ve  NAPQI  detoksifikasyonu  yetersiz  olduğundan,  ayrıca  karaciğer 

mikrozomal enzim sistemini indükleyen ilaçlar (rifampisin, fenitoin, İNH, fenobarbital vb...) 

da NAPQİ oluşumunu artırdığından, bu durumlarda parasetamol zehirlenmelerinde karaciğer 

nekrozu  oluşma  riski  daha  yüksektir.  Küçük  çocuklarda  erişkinlere  oranla  parasetamol 

zehirlenmesi belirtilerinin daha hafif olması, bunlarda karaciğer glutatyon düzeyinin yüksek 

ve NAPQI detoksifikasyonun fazla olması ile açıklanmaktadır(9,64,65).

Parasetamol zehirlenmelerinde akut böbrek yetmezliği çok sık ortaya çıkmaz. Ancak 

ağır karaciğer yetmezliği olgularında görülebilir. Bu durumda parasetamol karaciğer nekrozu 

oluşumuna  benzer  şekilde  renal  tübüler  nekroza  da  yol  açabilmektedir.  Ayrıca  çeşitli 

nedenlere bağlı hepatik ensefalopatilerde de böbrek yetmezliği görülmektedir(9,64,65). 

Kanda parasetamol düzeyi prognoz konusunda bilgi verir. İlacın alınmasından 12 saat 

sonra kan düzeyi 50 mc/ml’in üzerine çıkarsa karaciğer zedelenme riski yüksektir (Şekil 3) 

Parasetamol erişkinlerde 10g’ın üzerinde alınırsa sitotoksik hepatit riski oluşturabilmektedir. 
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Çocuklarda ağır zehirlenmeler ve karaciğer nekrozu 300mg/kg üstündeki dozlarda meydana 

gelmektedir(9,18,25,31,36,64–78).

Akut zehirlenme oluşmasından yaklaşık 12 saat sonra ALT ve AST düzeyleri artar ve 

doruk düzey 72–96 saat sonra oluşur. Aminotransferaz aktivitesi genellikle 10000 ünite’nin 

üstündedir. Buna karşın, alkali fosfataz yükselmesi fazla değildir (9,25,31,36,55,64–78).

Plazma  bilirubin  konsantrasyondaki  artma  enzimlere  oranla  daha  yavaş  seyreder. 

Protrombin  zamanı  çoğunlukla  normalin  üstündedir  (24–48  saat).  Sarılık  görülen  bazı 

hastalarda  hiperglisemi  olmaktadır,  bununla  birlikte  karaciğer  yetmezliği  olan  olgularda 

genellikle hipoglisemi görülür. Böbrek yetmezliği gelişmişse, plazma kreatin düzeyi üreden 

daha çabuk yükselir (31,36,55,64–78).

Parasetamol  zehirlenmesinde  ayrıca  anemi,  methemoglobinüri,  deri  reaksiyonları, 

pankreatit  ve  miyokardiyal  nekroz  gibi  belirtilerin  de  görülebileceği  bilinmektedir. 

Parasetamol maksimal tedavi dozunda (4g/gün) uzun süre kullanılırsa (1 yıldan fazla), kronik 

hepatit oluşturabilmektedir(9,55,64–78).
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         mcM/L     mcg/mL

Şekil 3. Parasetamol serum düzeyinin zamana bağlı değişimini gösteren eğrinin
karaciğer hasarı ile ilişkisi (Rumack-Matthew nomogramı)(66). 
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Tablo 1. Parasetamol zehirlenmesinde belirti ve bulgular(9,64,65).

Zehirlenme Evreleri Belirti ve Bulgular

1. Evre (ilk -24 saat) Hastada belirti olmayabilir

İştahsızlık, bulantı, kusma, halsizlik

Transaminazlarda yükselme

2. Evre (25–72 saat) İştahsızlık, bulantı, kusma

Karın sağ üst kadranında ağrı

Transaminazlarda yükselme

Bilirubin düzeyinde artma

Protrombin zamanında uzama

Böbrek işlevlerinde bozulma

3. Evre (73–96 saat) Fulminan karaciğer yetmezliği (sarılık,

pıhtılaşma bozukluğu, hepatik ensefalopati)
Çoklu organ yetmezliğine bağlı ölüm

                    

Parasetamol düzeyine kan, idrar ve iç organlarda da bakılabilir. Asit veya nötr ortamda 

organik  solventlerle  (etilasetat,  kloroform)  ekstraksiyonu  doğrudan  ya  da  Stas-Otto 
yöntemiyle  yapılabilmektedir.  Daha  sonra  diğer  testler  yapılarak  ayrıntılı  ölçümler 

gerçekleştirilir(64,65).

1. Kolorimetri:  Hidroklorik  asitle  hidrolizden  sonra  nitröz  asit  ve  alfa-naftol  ile 

diazokapulasyon sonucu oluşan 4-amino-fenol ölçülür ;elde edilen rengin yoğunluğu, 

standardın 510nm dalga boyunda ölçülen değeri ile karşılaştırılır. Bu yöntemin kanda 

hassasiyeti 1mg/L(9,64,65).

2.  Spektrofotometre:  Ekstraksiyon rezidüsü sodyum bikarbonat solüsyonla karıştırılır, 

sonra kloroformda yıkanır;  bu sulu solüsyonun bir  kısmı  N-soda ile  alkalileştirilir; 

alkalileştirilmemiş  diğer  kısımla  optik  dansitesi  224  nm  dalga  boyunda  ölçülerek 
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standardın  dalga  boyuna  göre  karşılaştırılır.  Bu  yöntemin  kanda  duyarlılığı 

5mg/L(9,64,65).

3. Floresan polarizasyon yöntemi: Kanda hassasiyeti 0,7mg/L. dir(9,64,65). 

4. Gaz kromatografisi: Kanda duyarlılığı 0,5-2mg/L.dir(9,64,65).

5. Yüksek performanslı sıvı kromatografisi: Kanda duyarlılığı 0,1mg/L. dir(9,64,65).

Parasetamol  zehirlenmesinde  erken  tanı  ve  tedavi  mortalite  ve  morbidite  oranını 

önemli  ölçüde düşürmektedir.  Yaşamsal  destek sağlandıktan sonra,  ilk  1–2 saat içinde 

aktif  kömür (1mg/kg)  uygulamasının  yararlı  olduğu  bildirilmekle  birlikte  son  yıllarda 

aksini bildiren yazılar da vardır(9,13,18,25,29,31,36–63). 

Aşırı  dozda  parasetamol  alınması  durumlarında  ortaya  çıkan  toksik  belirtilere 

karşı, antidot olarak N-asetilsistein (NAC) kullanılmaktadır. NAC karaciğerde glutatyon 

sentezini  artırarak  toksik  metabolitlerin  (NAPQI)  detoksifikasiyonunu  sağlamaktadır. 

NAC zehirlenmiş hastanın karaciğerinde azalmış olan glutatyonun yerini alarak NAPQI 

ile  konjuge  olarak,  glutatyon  depolarının  yok  olmasını  önler,  sülfidril  (SH)  gruplarını 

oluşmasına yardımcı olur. Başlangıçta oral veya intravenöz yoldan 140mg/kg verilen N-

asitilsistein, daha  sonra  4  saat  ara  ile  70mg/kg  17  kez  verilir.  Böbrek  yetmezliğinde 

diuretik olarak furosemid kullanılabilir. Oral yoldan metionin 4 saatte 2,5g (toplam 10g) 

kullanılabilir.  Parasetamol  zehirlenmesinde  intravenöz  sisteamin’de  bazı  kliniklerde 

kullanılmaktadır(9,13,18,25,29,31,36–62,64–79).

Hemoperfüzyon  ile  parasetamol’ün  etkin  bir  şekilde  kandan  uzaklaştırabileceği 

bildirilmiştir. Ağır karaciğer yetmezliği (arteriyel pH<7,3 ve PT>100s, kreatin>300mmol/

L)  ve  III  basamak  ensefalopati  durumlarında  karaciğer  transplantasyonu 

düşünülmelidir(9,13,18,25,64–79).

D- HAYVAN MODELİ OLARAK SIÇAN

Tıp  alanında  yapılan  araştırmaların  birçoğu  deney  hayvanlarının  kullanımını 

gerektirmektedir. Deney hayvanları üzerinde yapılacak araştırma ve eğitim amaçlı deneysel 

çalışmaların haklı gerekçelerinin ortaya konulması, mutlaka bilimsel amaçlar ve ahlakî ilkeler 

esas alınarak düzenlenmesi ve yapılması; hayvan haklarının korunması ve hayvanların insan 

kaynaklı  mağduriyetlerinin  önlenmesi  açısından  etik  bir  sorumluluk  teşkil  etmektedir. 

Araştırma ve eğitim amaçlı deney hayvanlarının yetiştirilmesi, bakımı, beslenmesi, nakilleri 
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ve deneylerde kullanımlarının özel gerekliliklerinin bilinmesi, hayvanlara saygı duyulması ve 

evrensel etik ilkelere uyulması hem bireysel, hem de kurumsal bir sorumluluk olup, bilimsel 

ve  ahlakî  bir  sağduyu  gerektirmektedir(80–82).  Hayvanları  uygun  bir  şekilde  barındırma, 

hayvan odalarının  yönetimi,  hayvanların  kullanıldığı  araştırma verileri,  test  programlarının 

veya  öğrenmenin  kalitesi,  personelin  güvenliği  ve  sağlığı  için  hayvanların  iyi  olması  ön 

koşuldur. İyi bir yönetim programı hayvanların çevresi ve barınmasının yanı sıra büyümesi, 

olgunlaşması, üremesi ve sağlığının sürdürülmesi için iyi bir bakım sağlar. Böylece araştırma 

sonuçlarını  etkileyen  sapmalar  en  aşağıya  çekilir  ve  hayvanların  iyiliği  de  sağlanır.  Özel 

deneyler birçok faktöre bağlıdır. İyi eğitilmiş ve motive personel asgari fiziksel koşullar ve 

ekipmanla bile iyi kalitede hayvan bakımı yapar(80–82). 

Sıçanlar, uygun olarak yaklaşıldığı veya tutulduğu zaman uysaldırlar. Normal koşullarda 

tüm vücut kavranarak kaldırılır. El ayası, hayvanın sırtında ve başın arkasında; işaret parmağı 

bir  yanda  başparmak,  diğer  yanda  ön  ayaklarının  koltukaltında  bulunmalıdır.  Hayvanın 

ısırmasını  engellemek  için  işaretparmağı  mandibulanın  altında  olmalıdır.  Toraksa  çok  az 

bastırılmalıdır.  Deneyimsiz  kişiler  sıçanı  tutmak  için  sıçanla  mücadele  ederlerse  sıklıkla 

hayvanın  boğazını  sıkarlar.  Bu  hareket  ise  sıçanın  göğüs  hareketlerinin  ciddi  bir  şekilde 

bozulmasına neden olur. Sıçan sıkıntıya girer, siyanoze olur ve serbestlediği zaman ısırabilir. 

İlk  yakalandığı  zaman  mücadele  ederse  ufak  bir  dizginlemeyle  veya  kolun  üzerine 

bırakılmasıyla  hayvan  sakinleştirilebilinir.  Kaçmasını  önlemek  veya  sıçanın  pozisyonunu 

ayarlamak için kuyruk kökü veya omuzlarından aralıklarla tutup bırakılarak hayvanın hareket 

etmesi sağlanmalıdır. Kısa bir süre sonra hayvan daha uysal olur ve muayene için daha kolay 

tutulurlar. Sıçan sinirlenmeye başlarsa kuyruk kökünden ve omuzlarından tutulmalıdır. Sıçan 

geçici  olarak  kuyruğuyla  da tutulabilir.  Bir  elle  tutmak,  kontrol  için  genellikle  uygundur. 

Fakat yakın kontrol veya tedavi ve muayene için sol el hayvanı kavrar ve hayvan kaldırılır; 

diğer el bilekten döndürülerek hayvan öne getirilir; sağ el veya ikinci bir kişi kuyruk, arka 

bacaklar  veya  vücudun alt  kısmını  tutabilir.  Bunun için  diğer  elin  baş  ve  işaret  parmağı 

arasına arka bacağın teki, öteki arka bacak ise işaret ve orta parmak arasında tutulur. Genç 

sıçan, vücudu elle yakalanmaya izin verecek boyuttaysa fare gibi tutulabilir. Sıçan ısırabilir, 

bazı  türler  daha  sinirlidir.  Bu  nedenle  çeşitli  zaptetme  yöntemleri  kullanılabilir(Şekil  4). 

Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalarda, hayvanlara yapılan girişimler ağrı veya endişeye 

neden  olur.  Bu  nedenle  deney  sonucunu  etkilemeyecek  uygun  anestezik,  analjezik  veya 

trankilizan ajanların kullanımı gerekmektedir(80–82). 
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Şekil 4: Deney hayvanlarının zaptetme yöntemleri.

Şekil 5: Deney hayvanlarında anestezi uygulaması.
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Şekil 6: Deney hayvanlarında girişim öncesi hazırlık.

Şekil 7: Deney hayvanlarında orogastrik sonda uygulanması–1.
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Şekil 8: Deney hayvanlarında orogastrik sonda uygulanması–2.

Şekil 9: Deney hayvanlarında parasetamol uygulanması.
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Şekil 10: Deney hayvanlarında gastrik lavaj uygulanması.

Şekil 11: Deney hayvanlarında aktif kömür uygulanması.
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Şekil 12: Kan örneklerinin alınması–1.

Şekil 13: Kan örneklerinin alınması–2.
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Tablo 2: Sıçanların biyofizik ve biyokimyasal ölçütleri (82).

Erişkin vücut ağırlığı: Dişi 300 g
Erişkin vücut ağırlığı: Erkek 200 g
Doğum ağırlığı 5–6 g
Vücut yüzey alanı 50 g için 230 cm2 ; 

130 g için 250 cm2 ; 
200 g için 325 cm2

Vücut sıcaklığı 35.9–37,5° C
Kromozom sayısı 42
Yaşam süresi 2.5–3,5 yıl
Gıda tüketimi 10 g / 100 g/gün
Su tüketimi 10–12 mL/100 g/gün
GI geçiş zamanı 12–24 saat
Seksüel olgunluk: Dişi 65–110 gün (13 hafta)
Seksüel olgunluk: Erkek 65–110 gün (13 hafta)
Siklus uzunluğu 4–5 gün
Gebelik süresi 21–23 gün
Postpartum östrus Fertil
Yavru sayısı 6–12
Sütten kesilme 21 gün
Doğurganlık süresi 350–440 gün
Yavru üretimi 4–5 / ayda
Önerilen sıcaklık 18–24° C
Rölatif nem % 40–70
Işık periyodu (aydınlık / karanlık) 12 / 12
Solunum hızı 70–115 / dak (ort 85)
Tidal volüm 0.6–2,0 mL (ort 1,5)
Dakika ventilasyon 75–130 mL/dak (ort 100)

Oksijen tüketimi 0.68–1.10 mL/g /saat

Kalp hızı 250–450 /dak
Kan volümü 54–70 mL/kg
Kan basıncı 84–134/ 60 mmHg
Eritrosit sayısı 7–10 x 10 6 /mm3
Hematokrit % 36–48
Hemoglobin 11–18 mg/dL
Lökosit sayısı 6–17 x 10 3 /mm3

Trombosit sayısı 500–1300 x 10 3 /mm3

Serum protein 5.6–7,6 g/dL
Albümin 3.8–4,8 g/dL
Globülin 1.8–3,0 g/dL
Serum glikoz 50–135 g/dL
Kan üre azotu 15–21 mg/dL
Kreatinin 0.2–0,8 mg/dL
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Total bilirubin 0.20–0.55 mg/dL
Serum lipitler 70–415 mg/dL
Fosfolipitler 36–130 mg/dL
Trigliseritler 24–145 mg/dL
Kolesterol 24–82 mg/dL
Serum kalsiyum 3.2–8,5 mg/dL

Serum ALT 43.5±02,1 U/L
 

Serum AST 177.0±15,6 U/L
 

Serum fosfat .3–8,3 mg/dL

Deney hayvanlarında anestezi uygulanması

Laboratuvar hayvanlarının anestezisi, hayvanları insanca tutabilmeyi ve makul ölçüde 

kas  gevşemesini  sağlamaya  yardım  eder.  Böylece  girişimler,  kolaylıkla  ve  daha  önemlisi 

hayvanın önceden bildiği ağrısını önlemek için analjeziyle yapılır. Hangi anestezi metodunun 

seçileceği ve hayvana dikkatli ve deneyimli müdahale edilmesi önemlidir. Hayvanın alındığı 

odadan  girişim  odasına  taşınmasında  korku  ve  stres  de  düşünülmelidir.  Hayvan  girişim 

sonrası  yaşayacaksa  fizyolojik  olarak  normal  veya  anormal  olarak  tanımlanan  duruma 

olabildiğince hızlı dönmesi gereklidir. Bu bilimsel amaç, yetersiz anestezi bilgisiyle sekteye 

uğrar. Ağrı, korku ve ızdırap kontrol edilemeyen değişkenler olabilir. Normal koşullarda 24–

48 saat yemeyen veya içmeyen veya ciddi hipotermisi,  solunumsal asidozu veya hipoksisi 

olan bir hayvan, iyi bir hayvan modeli olarak düşünülmemelidir(80–82).

Metoksifluran,  halotan,  izofluran  ve  eter  hayvan  deneylerinde  kullanilmaktadır. 

Solunabilen  maddeler  anestezinin  oluşturulması  ve  devamı  için  veya  enjektabl 

indüksiyonundan  sonra  anestezinin  devamlılığı  için  kullanılabilir.  Bu  maddelerin  bilinen 

konsantrasyonda kesin verilebilmesi için karmaşık ve pahalı aletlere gereksinim vardır. Fakat 

metoksifloran  ve  eter  göreceli  olarak  basit  bir  aletle  verilebilir.  Bazı  uçucu  anestezik 

maddelere personelin düşük konsantrasyonda kronik olarak maruz kalmasıyla bazı organlarda 

hasarlar  görülür.  Bu  nedenle  bu  maddelerin  kullanıldığı  alanların  iyi  havalandırılması 

önerilir(80–82). İnhalasyon anesteziklerin temel avantajları: 

27



• Bu ajanların etkileri kolaylıkla geri döndürülebilir. 

• Deney sonuçlarını etkilemesi en az düzeydedir. 

• Anestezinin derinliği kolaylıkla değiştirilebilir. 

• Verilme sürekli olmadığı zaman, ajan hayvanın ekspirasyonuyla uzaklaştırılır. 

Birçok inhalan anestezik aletler  küçük laboratuvar  hayvanlarının gereksinimlerine göre 

yapılmamıştır; bu nedenle küçük laboratuvar hayvanlarında enjektabl maddeler daha yaygın 

kullanılmaktadır(80–82).  Bizim çalışmamızda inhalan anestetik  olarak eter  kullanıldı.  Kısa 

sureli  anestezi  sonrası  kuyruktan kan örnekleri  alındı.  24 saat sonra derin eter  anesteziyle 

hayvanlar uyutuldu ve uygun koşullarda kan örnekleri alındı ve saklandı.

Tablo 3: Deney hayvanlarında uygulanan inhalasyon anestezikler (81).

İNHALASYON ANESTEZİKLERİ (Kısa, Orta, Uzun Süreli)

Başlangıç konsantrasyonu (%) İdame konsantrasyonu (%)

Eter 15–20 5

Halotan 4–5 1–2

İzofluran 4 1.5–3

Metoksifluran 4 0.5–1

III - GEREÇ VE YÖNTEM
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Çalışma,  İstanbul  Üniversitesi  İstanbul  Tıp  Fakültesi  ve  Deneysel  Tıp  Araştırma 

Enstitüsünde 25 Ocak - 25 Mart 2006 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Çalışmaya 30 adet 

(erkek ve dişi  eşit  sayıda  )  Sprague Dawley cinsi  sıçan alındı.  Hayvanlar  hassas tartıda 

tartıldı ve kaydedildi. Çalışma sırasında hayvanlar üç gruba ayrıldı. Her gruptaki hayvanlara 

(n=10 ) orogastrik sonda aracılığı ile (feeding tüp No 6 Bıçakçılar marka) 500mg/kg/doz 

parasetamol süspansiyonu verildi. Uygulama saati not edildi (Şekil 14). Tüm sıçanlar genel 

bulgular bölümünde ayrıntılı olarak tarif edildiği şekilde zaptedilerek girişim yapıldı. 

 Kontrol  grubundan,   uygulamadan  6  saat  sonra,  eter  anestezi  altında,  hayvanın 

kuyruğu  kesilerek,  kan  örnekleri  alındı  ve  serum  ayrıldıktan  sonra  donduruldu.  İkinci 

(n=10) ve üçüncü (n=10) gruplardan aynı yöntem ile aynı dozda parasetamol verildikten 

sonra  saati  not  edildi(Akış  diagramı  1).  İlaç  verildikten  2  saat  sonra  ikinci  gruptaki 

hayvanlara  orogastrik  sonda  yardımı  ile  serum  fizyolojik  kullanarak  mide  yıkama 

uygulandı.  4 saat sonra aynı yöntemle kan örnekleri  alındı ve saklandı. Üçüncü gruptaki 

hayvanlara ilaç uygulamasından 2 saat sonra 1gr/kg/doz ile aktif kömür orogastrik sonda ile 

verildi  ve  4  saat  sonra  kan  örnekleri  alındı  ve  saklandı.  Kesilen  kuyruktan  kanamayı 

engelemek amacıyla  sütür  atıldı.  6–24 saat  arasında hayvanlar  gruplara  ayrıldı  ve farklı 

kafeslerde  bekletildi.  24saat  sonra  hayvanlar,  yüksek  doz  eter  solunumu  yapılarak, 

öldürüldü ve kan örnekleri alındı. Alınan kan örneklerinden ALT, AST, serum parasetamol 

düzeyi enzimatik yöntem ile Cobas integra 800 marka cihazda Çocuk Kliniği Biyokimya 

laboratuvarında bakıldı. 
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Şekil 14: Çalışma yönteminin akış diagramı

İstatistiksel İncelemeler
Çalışmada  elde  edilen  bulgular  değerlendirilirken,  istatistiksel  analizler  için  SPSS 

(Statistical  Package  for  Social  Sciences)  for  Windows  10,0  programı  kullanıldı.  Çalışma 

verileri  değerlendirilirken  normal  dağılım  gösteren  parametrelerin  gruplar  arası 

karşılaştırmalarında Oneway Anova testi ve farklılığa neden çıkan grubun tespitinde Tukey 

HDS  testi  kullanıldı.   Normal  dağılım  göstermeyen  parametrelerin  gruplar  arası 

karşılaştırmalarında Kruskal Wallis testi kullanıldı. Normal dağılım gösteren parametrelerin 

grup içi karşılaştırmalarında paired sample t testi, normal dağılım göstermeyen parametrelerin 

grup içi  karşılaştırmalarında  ise Wilcoxon işaret  testi  kullanıldı.  Sonuçlar  % 95’lik  güven 

aralığında, anlamlılık p<0.05 düzeyinde değerlendirildi.
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IV - BULGULAR

Çalışma sırasında toplam 30 adet sıçan kullanıldı.  Hiçbir denekte uygulamaya bağlı 

istenmeyen bir durum ya da beklenmeyen bir etki görülmedi.

1) Parasetamol serum düzeyleri.

6. ve 24. saatteki parasetamol serum düzeyleri Tablo 4 ve Şekil 15 de gösterilmiştir.

Tablo 4: Gruplara göre 6. saat ve 24. saat serum parasetamol düzeyleri
Kontrol 
Grubu

(Ort±SD)

Mide Yıkama

(Ort±SD)

Aktif Kömür

(Ort±SD)
Test ist.; p

Para

seta
mol 

(mg/
dl)

6.saat 

(Medyan)

57,25±18,95

(56,5)

77,61±21,50

(78,4)

67,24±17,63

(64,4)

KW:4,137 
p:0,124

24.saat 

(Medyan)

3,87±3,70

(2,15)

7,20±8,03

(5,95)

4,34±8,60

(1,15)

KW:1,539 
p:0,463

6. saate göre 24.  
saat p

Z:-2,803 
p:0,005**

Z:-2,803 
p:0,005**

Z:-2,803 
p:0,005**

KW: Kruskal Wallis testi Z: Wilcoxon işaret testi

** p<0.01 ileri düzeyde anlamlı

6. saatteki parasetamol düzeyine göre gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık bulunmamaktadır (p>0.05).

24. saatteki parasetamol düzeyine göre gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık bulunmamaktadır (p>0.05).

Kontrol  grubunda; 6.  saatteki  parasetamol  düzeyine  göre  24.  saat  parasetamol 

düzeyinde görülen düşüş istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlıdır (p<0.01).

Mide yıkama grubunda; 6 saatteki parasetamol düzeyine göre 24. saat parasetamol 

düzeyinde görülen düşüş istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlıdır (p<0.01).

Aktif kömür grubunda;  6. saatteki parasetamol düzeyine göre 24. saat parasetamol 

düzeyinde görülen düşüş istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlıdır (p<0.01).

Sıçanlarda  serum  parasetamol  düzeyi  normalde  sıfırdır.  Bu  değerler  sıçanlarda 

parasetamol  uygulandığının  ve  gastrointestinal  sistemden  emildiğinin  kanıtıdır.  Ancak 

Rumack-Matthew  nomogramında  6.  saatteki  değerler  beklenenin  aksine  toksik  düzeylere 

ulaşmamıştır.  Buna  karşılık  her  ne  kadar  istatistiksel  olarak  anlamlı  değilse  de  emilimi 

azaltmaksızın mide yıkaması yapılan ve aktif kömür uygulanan gruplarda beklenenin aksine 
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serum parasetamol düzeyi  kontrol grubundan daha yüksek çıkmıştır.  Bunun nedeni her iki 

yöntemin  de  mekanik  olarak  parasetamolün  gastrointestinal  kanaldan  emilimini  artırması 

olabilir.  Bu da bizim temel amacımıza aykırıdır.  Yayınlanan literatürlerde benzer durumlar 

bildirilmiştir (29,30,37,39,42,50).
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Şekil 15: Gruplara göre 6. saat ve 24. saat parasetamol düzeyleri

2) AST serum düzeyleri

6. ve 24. saatteki serum AST düzeyleri Tablo 5 ve Şekil 16 da gösterilmiştir

Tablo 5: Gruplara göre 6. saat ve 24. saat AST değerlendirmesi
Kontrol 
Grubu

(Ort±SD)

Mide Yıkama

(Ort±SD)

Aktif Kömür

(Ort±SD)
Test ist.; p

AST 
(U/L) 

6. saat 245,00±62,40 348,10±78,36 464,60±198,30
F:7,337 
p:0,003**

24. saat 314,50±83,95 484,00±279,33 403,00±139,37
F:2,063 
p:0,147

6. saate göre 24.  
saat p

t:-2,212 
p:0,054

t:-1,510 
p:0,165

t:0,672 
p:0,519

F: Oneway ANOVA testi t: Paired sample t test

** p<0.01 ileri düzeyde anlamlı
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6.  saatteki  AST  düzeyine  göre  gruplar  arasında  istatistiksel  olarak  ileri  düzeyde 

anlamlı  farklılık  bulunmaktadır  (p<0.01).  Aktif  kömür  grubundaki  olguların  6.  saat  AST 

düzeyleri,  kontrol  grubundan  istatistiksel  olarak  ileri  düzeyde  anlamlı  yüksektir  (p:0.002; 

p<0.01).  Diğer  gruplar arasında 6.  saat  AST düzeyine  göre istatistiksel  olarak anlamlı  bir 

farklılık bulunmamaktadır (p>0.05).

24.  saatteki  AST  düzeyine  göre  gruplar  arasında  istatistiksel  olarak  anlamlı  bir 

farklılık bulunmamaktadır (p>0.05).

Kontrol grubunda; 6. saatteki AST düzeyine göre 24. saat AST düzeyinde görülen 

artış anlamlılığa yakın olmakla birlikte; istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p>0.05).

Mide yıkama grubunda; 6. saatteki AST düzeyine göre 24. saat AST düzeyinde bir 

artış görülmekle birlikte; görülen bu artış istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p>0.05).

Aktif kömür grubunda; 6. saatteki AST düzeyine göre 24. saat AST düzeyinde bir 

düşüş  görülmekle  birlikte;  görülen  bu  düşüş  istatistiksel  olarak  anlamlı  bulunmamıştır 

(p>0.05).
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Şekil 16: Gruplara göre 6. saat ve 24. saat AST düzeyleri
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3) ALT serum düzeyleri.

6. ve 24. saatteki serum ALT düzeyleri Tablo 6 ve Şekil 17 de gösterilmiştir.

Tablo 6: Gruplara göre 6. saat ve 24. saat ALT değerlendirmesi
Kontrol 
Grubu

(Ort±SD)

Mide Yıkama

(Ort±SD)

Aktif Kömür

(Ort±SD)
Test ist.; p

ALT 
(U/L)

6. saat 139,00±53,01 201,00±49,99 294,00±101,13
F:11,753 
p:0,001**

24. saat 194,00±70,74 308,70±272,61 244,00±129,55
F:1,043 
p:0,366

6. saate göre 24.  
saat p

t:-2,055 
p:0,070

t:-1,395 
p:0,196

t:0,551 
p:0,595

F: Oneway ANOVA testi t: Paired sample t test

** p<0.01 ileri düzeyde anlamlı

6.  saatteki  ALT  düzeyine  göre  gruplar  arasında  istatistiksel  olarak  ileri  düzeyde 

anlamlı  farklılık  bulunmaktadır  (p<0.01).  Aktif  kömür  grubundaki  olguların  6.  saat  ALT 

düzeyleri,  kontrol grubundan istatistiksel  olarak ileri  düzeyde anlamlı  yüksekken (p:0.001, 

p<0.01); mide yıkama grubundaki olguların ALT düzeylerinde kontrol grubundan istatistiksel 

olarak anlamlı  düzeyde  yüksektir  (p:0.020,  p<0.05).  Mide yıkama ve aktif  kömür  gruplar 

arasında 6. saat ALT düzeyine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır 

(p>0.05).

24.  saatteki  ALT  düzeyine  göre  gruplar  arasında  istatistiksel  olarak  anlamlı  bir 

farklılık bulunmamaktadır (p>0.05).

Kontrol grubunda; 6. saatteki ALT düzeyine göre 24. saat ALT düzeyinde görülen 

artış anlamlılığa yakın olmakla birlikte; istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p>0.05).

Mide yıkama grubunda; 6. saatteki ALT düzeyine göre 24. saat ALT düzeyinde bir 

artış görülmekle birlikte; görülen bu artış istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p>0.05).

Aktif kömür grubunda; 6. saatteki ALT düzeyine göre 24. saat ALT düzeyinde bir 

düşüş  görülmekle  birlikte;  görülen  bu  düşüş  istatistiksel  olarak  anlamlı  bulunmamıştır 

(p>0.05).

AST değerlendirilmesinde  olduğu gibi  6 saatteki  ALT düzeyi  de kontrol grubunda 

anlamlı  olarak  yüksek  çıktı  ise  de  bunu  da  aynı  nedenlerle  parasetamol  zehirlenmesine 

bağlamak doğru olmayabilir.
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TARTIŞMA

Paracelsus  (1493–1541)  “Tüm  maddeler  zehirdir.  İlacı  zehirden  ayıran  dozudur.” 

diyerek  zehirlenmelerde  doz  kavramını  ilk  kez  dile  getirmiştir.  18  ve  19.  yüzyılda 

toksikolojinin  farklı  bir  bilim  dalı  olarak  temelleri  atılmış  ve  zehirlere  mistik  yaklaşımın 

yerini bilimsel ve gerçekçi yaklaşım almıştır(1–3,26). 

 Zehirlenme  durumunda  amacımız  önce  hastanın  yaşamsal  bulgularını  güvenceye 

almak,  destek  tedavisini  planlamak,  zehirin  hedef  organ  ve  dokulardaki  yoğunluğunu 

düşürmek,  daha  sonra  farmakolojik  ve  toksikolojik  etkileriyle  mücadele  etmek  olmalıdır. 

Zehirlenmelerin  büyük  çoğunluğu  ağız  yoluyla  gerçekleşmektedir.  Ağız  yoluyla  olan 

zehirlenmelerde zamanında müdahale  edilebilirse  zehirin emilimi büyük oranda engellenir. 

Mideden uzaklaştırma amaçlı uygulamaların (kusturma, mide yıkama, aktif kömür kullanımı 

v b) etkinlikleri ve üstünlükleri sürekli tartışma konusu olmaktadır(36–62).

             Fransız cerrah Baron Dupuytren toksinlerin vücut dışına çıkarılmasında mide 

yıkamasını  ilk  öneren  bilim  adamı  olmuştur(14). 1840’larda  Garrod  çeşitli  hayvan 

modellerinde  aktif  kömürün etkinliğini  kontrollü  araştırmalarla  göstermiştir.  İnsanlarda  ilk 

aktif  kömür  etkinlik  çalışmaları  1848’de  Rand  tarafından  yapılmıştır.  Olumlu  araştırma 

sonuçlarına  karşın  aktif  kömürün  gastrointestinal  dekontaminasyonda  kullanıma  girmesi 

1960’larda olmuştur. Mide yıkaması uzun yıllardan beri yaygın olarak kullanılmasına karşın, 

yararını  gösteren  objektif  bulgu  yoktur.  Özellikle  çocuklarda,  büyük  çaplı  tüplerin 

kullanılamaması  etkinliğini  azaltmaktadır(29).  Mide  yıkamanın  değeri  halen  tartışmalıdır. 

Klinik araştırmalar tek başına mide yıkamasının zehirli madde alındıktan sonra ilk 60 dakika 

içinde uygulansa dahi yararlı  olduğunu doğrulamamaktadır.  Hatta mide yıkaması  ile ilacın 

emilimi  artabilmektedir(29).  Deneysel  ve klinik araştırmalara  göre hasta  potansiyel  olarak 

yaşamını tehdit edecek miktarda toksin aldıysa ve işlem 60 dakika içinde yapılabiliyorsa mide 

yıkaması yapılmalıdır(9,11,25,26,29,36–62,67–72,83,84).  

Vale  J.  A.  ve  arkadaşları  (39)  2004  yılında  yayınladıkları  çalışmada,  deney 

hayvanlarında,  gönüllü  insanlarda  ve  klinik  zehirlenme  olgularında,  zehirlenme  sonrası 

uygulanan dekontaminasyon yöntemlerini değerlendirmişlerdir. Çalışmada, mide yıkama tek 

başına  ve  aktif  kömürle  birlikte  uygulanmış;  mide  yıkamanın  tek  başına  uygulanmasının 

klinik tabloyu değiştirmediğini  bildirmişlerdir(39).  Koroziv veya  kuvvetli  asidik maddeler, 

merkezi  uyarıcı  ilaçlar  ve  petrol  ürünleri  ile  zehirlenmelerde  kusturmak  ve/veya  mide 

yıkamak  tehlikelidir  ve  uygulanmamalıdır  (perforasyon,  kanama  ve  aspirasyon 

komplikasyonlarını  arttırır)(9).  Grierson  R.  ve  arkadaşları  mide  yıkamanın  aktif  kömürle 
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karşılaştırıldığında mide yıkamanın herhangi bir üstünlüğü olmadığını,  hatta etkisinin aktif 

kömüre  göre  daha  az  olduğunu  göstermişlerdir(30).  Özellikle  mide  yıkamanın  önerildiği 

durumlar;  yüksek  miktarda  ve  toksisitesi  fazla  olan  zehirlerin  içildiği  durumlar  ile  aktif 

kömürün etkisiz olduğu durumlardır(9,11,25). 

 Bizim  çalışmamızda  da  tek  başına  mide  yıkamanın  kontrol  grubuna  göre  bir 

üstünlüğü olmadığı gösterilmiştir. Her ne kadar istatistiksel olarak anlamlı değilse de emilimi 

azaltmaksızın mide yıkama yapılan  grupta beklenenin  aksine serum parasetamol düzeyleri 

kontrol  grubundan daha yüksek  bulunmuştur.  Bunun nedeni  bu yöntemin  mekanik  olarak 

parasetamolün  gastrointestinal  kanaldan  emilimini  artırması  olabilir.  Bu  da  bizim  temel 

amacımıza  aykırıdır.  Sıçanlarda  serum parasetamol  düzeyi  normalde  sıfırdır.  Bu  değerler 

sıçanlarda  parasetamol  uygulandığının  ve  gastrointestinal  sistemden  emildiğinin  kanıtıdır. 

Ancak  Rumack-Matthew  nomogramında  6.  saatteki  değerler  beklenenin  aksine  toksik 

düzeylere  ulaşmamıştır.  Buna karşılık  her  ne  kadar  istatistiksel  olarak  anlamlı  değilse  de 

emilimi azaltmaksızın mide yıkaması yapılan ve aktif kömür uygulanan gruplarda beklenenin 

aksine serum parasetamol düzeyi kontrol grubundan daha yüksek çıkmıştır. Bunun nedeni her 

iki yöntemin de mekanik olarak parasetamolün gastrointestinal kanaldan emilimini artırması 

olabilir.  Bu da bizim temel amacımıza aykırıdır.  Yayınlanan literatürlerde benzer durumlar 

bildirilmiştir (29,30,37,39,42,50).

Aktif  kömür  uygulanması  ne  kadar  erken  yapılırsa  etkinliği  de  o  kadar  fazla 

olmaktadır. Gönüllüler üzerinde yapılan bir çalışma sonucuna göre zehirlenmeden sonra ilk 

yarım saat içinde aktif kömür verilenlerde, ilaçların etkinliği %69 oranında azalırken, 1 saat 

sonra aktif kömür verilenlerde ise etkinlik azalması ancak %34 olmuştur(50). 

Aktif  kömür  verilen  hastalarda  konstipasyon,  daha  seyrek  oranında  geçici 

obstrüksiyon ve aspirasyon pnömonisi görülebilir.  Moll J. ve arkadaşları (35) 1998 yılında 

yayınlanan  çalışmalarında;  akut  zehirlenme  vakalarında  aspirasyon  pnömonisi  riskini 

araştırmışlardır. Endotrakeal entubasyon uygulandıktan sonra arındırma amacıyla verilen aktif 

kömür tedavisi sırasında 50 hastada aspirasyon pnömonisi saptanmıştır. Zehirlenme nedeni ile 

başvuran hasta sayısını  göz önünde bulundurarak(araştırma yapılan merkeze yılda 100.000 

hasta  başvurmaktadır,  842 yatak  kapasitesine  sahip)  aspirasyon pnömonisinin  aktif  kömür 

uygulanmasının minor komplikasyonu olarak kabul edilmesi gerektiği sonucuna varmışlardır .

Bosse  ve  arkadaşları  (42)  2000  yılında  yayınladıkları  prospektif  çalışmada;  mide 

yıkama öncesi ve sonrası aktif kömür ile yalnızca yıkama öncesi aktif kömür uygulamasında 

fark  olmadığını  bildirmişlerdir.  Pond  SM.  (37)  1995  yılında  prospektif  randomize 

çalışmasında tüm hastalarda aktif kömür verilmiş ve bir grup hastaya sonradan ipeka şurubu 

veya yıkama ile mide boşaltma işlemi yapılmştır. Çalışmaya 876 hasta alınmış, yaş dağılımına 

37



ve  aldıkları  ilaçlara  göre  hastaları  gruplara  ayırmış,  tüm  gruplardaki  sonuçların  benzer 

olduğunu  rapor  etmiştir.  Alınan  sonuçlara  göre  erişkin  grupta  zehirlenme  sonrası  mide 

yıkamanın rutin protokolde yer almasının gerekli olmadığını göstermiştir. Grierson R.,Green 

R. ve arkadaşları (30) ise 2000 yılında yayınladıkları çalışmalarında parasetamol zehirlenmesi 

olgularında mide yıkamanın ilacın serum düzeyini belirgin olarak düşürdüğünü (%20), ancak 

aktif kömür uygulamasının daha etkili olduğunu bildirmişlerdir. Çalışmaya 10 sağlıklı erişkin 

gönüllü alınmış, 4 gram parasetamol alındıktan 1 saat sonra mide yıkama uygulanmış ve ilaç 

serum düzeyleri izlenmiştir. İstatiksel değerlendirme sonucunda mide yıkamanın, aktif kömür 

uygulamasına iyi  bir alternatif olmadığını açıklamışlardır.  Brok J.(41) 2002 yılında yaptığı 

metaanaliz  sonucuna  göre  parasetamol  zehirlenmesinde  aktif  kömür  uygulamasının  mide 

yıkamaya göre daha etkin olduğunu belirtmektedir. 

Christophersen  ve  arkadaşları  (31)  2000 yılında  yayınladıkları  çalışmalarında  aktif 

kömür  ve  aktif  kömür-mide  yıkama  kombinasyonu  uygulamalarını  karşılaştırmışlardır. 

Yüksek doz parasetamol alan hastalarda ilacın alınmasından 1 saat sonra aktif kömür alanlarla 

aktif  kömür  mide  yıkama  kombinasyonu  yapılan  grubu  karşılaştırdıklarında  şu  sonuçları 

almışlardır;  aktif  kömür  alan  grupta  plazma  parasetamol  konsantrasyonundaki  düşüş 

plaseboya  göre  ortalama  %66  olarak  gerçekleşmiştir.  Mide  yıkama  sonrası  aktif  kömür 

verilenlerde ise ortalama %48,2 şeklinde bulunmuştur. Buna karşın ilacın alınmasından 2 saat 

sonra  aktif  kömür  verilenlerde  ilacın  plazma  konsantrasyondaki  azalma  yalnızca  %22 

civarında kalmıştır. Aktif kömür uygulaması ilacın içilmesinden sonra ne kadar erken verilirse 

etkisi o kadar çok olmaktadır sonucuna varmışlardır.

Bizim  çalışmamızda  da  aktif  kömür  uygulaması  serum  parasetamol  düzeyini 

düşürmemiş  aksine  artışa  yol  açmıştır.  Yukarda  bildirilen  çalışmalarda  da  parasetamol 

zehirlenmelerinde 1 saat sonraya kadar ki aktif kömür daha etkili, 2 saatten sonra ise etkisi 

daha az bulunmuştur.

Bayer M.J. ve arkadaşları (38) 1996 yılında yaptıkları çalışmada kliniğe parasetamol, 

aspirin ve teofilin zehirlenmesi ile gelen hastaların kan düzeylerini  incelemişlerdir.  Tedavi 

amacı  ile  verilen  ipeka  şurubu  ve  mide  yıkamanın  1  saat  sonra  kan  düzeylerini  anlamlı 

derecede  değiştirmediğini  görmüşlerdir.  Çalışmanın  sonucunda  bu  uygulamaların  klinik 

faydası olmadığını belirtmişlerdir. 

Lynch  R.M. ve  arkadaşları  (36)  2003 yılında  yayınlanan  çalışmada  aktif  kömürün 

etkinliğini  ve  tedavi  protokolündeki  diğer  dekontaminasyon  yöntemleri  ile  üstünlüğünü 

karşılaştırmışlardır. Çalışmaya bir yıl içinde acil servise akut ilaç zehirlenmesi tanısıyla gelen 

275 hasta dâhil edilmiş, bu hastaların  %17 (46 olgu) ilaç alımından sonra ilk 1 saat içinde 

başvurmuşlardır.  Dekontaminasyon amacı ile %37,1’sine (102 olgu) aktif kömür uygulanmış, 
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hastaların bir kısmı aktif kömür uygulanmasını kabul etmemiş ve diğer yöntemlerle tedavi 

edilmiştir. Çalışmanın klinik sonuçları değerlendirilmiş ve aktif kömür uygulanmasının ilk bir 

saat içinde etkili olduğunu gösterilmiştir. Ayrıca hastaların bilinçlenmesi sonucu aktif kömür 

kullanımının azaldığını bildirmişlerdir.

Jones L.O.(49) 2006 yılında İngiltere’de yayınladığı çalışmada aktif kömür ve mide 

yıkamanın  ilaç  zehirlenmelerinde  etkinliklerini  araştırmıştır.  Çalışmaya  farklı  zamanlarda 

başvuran ve farklı maddelerle (parasetamol, benzodiazipin, tricyclik antidepresanlar, karbon 

monoxid)  zehirlenen  hastalar  alınmıştır.  Hastalara  farklı  tedavi  protokolleri  (aktif  kömür, 

mide yıkama, mide yıkama artı aktif kömür ve antidot tedavisi) uygulanmış ve kan düzeyleri 

alınıp  istatiksel  değerlendirme  yapılmıştır.  Araştırma  sonucunda  yıkama  ve  kömür 

uygulanmasının  özellikle  ilk  30–60  dakikada  etkili  olduğunu  gösterilmiştir.  Ayrıca 

parasetamol zehirlenmesi ile gelen vakaların 4 üncü saatinde ilaç düzeyi alınmalı ve Rumack-

Matthew nomogramla (Şekil 3) takip edilmesinin önemli olduğunu belirtmiştir. 

Krenzelok  E.P.(44,57)  Amerikan  Klinik  Toksikoloji  Birliği,  Avrupa  Birliği 

Zehirlenme Merkezi ve Klinik Toksikolojı Merkezlerinde akut zehirlenme vakaların tedavi 

protokollerin güncelleşmesi ile son 4 yıldır ipeka şurubu tedaviden kaldırıldığını açıklamıştır. 

Bununla birlikte aktif kömür ve mide yıkama uygulamalarının ilk 1 saat içinde etkili olduğunu 

ve daha sonraki saatlerde klinik seyrin değiştirmediğini eklemiştir.

Tenenbein M.(32) 2000 yılında Kanada da yaptığı araştırma ve metaanaliz sonucunda 

son 30 yıl içinde dekontaminasyon yöntemlerinin değiştiğini göstermiş. İpeka kullanımı 1983 

yılında %13,4 iken 1998  %1,2 ve son yıllarda tamamen tedaviden kaldırılmış durumdadır. 

Aktif  kömür kullanımı  %4 iken %6,8 oranına yükselmiş  ve gastrik  yıkama aynı  düzeyde 

kalmıştır  %1,6–2,0 (Tablo 7). Çalışmanın sonucunda araştırmacı 1–2saat sonra yapılan mide 

yıkama ve aktif kömür uygulanmasını klinik olarak anlamlı olmadığını göstermiştir.

Parasetamol  zehirlenmesinde  en  önemli  bulgu  hepatotoksisitedir.  Bu amaçla  bizim 

çalışmamızda 6. ve 24. saatlerde ALT ve AST düzeyleri bakılmıştır. Her ne kadar 6 saatteki 

ALT  ve  AST  düzeyi  kontrol  grubunda  anlamlı  olarak  yüksek  ise  bunu  parasetamol 

zehirlenmesine  bağlamak  sakıncalıdır,  Zira  mide  yıkama  yapılan  ve  aktif  kömür  verilen 

gruplarda serum parasetamol düzeyleri hepatotoksik sınırda olmamasına karşın ALT ve AST 

düzeyleri daha yüksek çıkmıştır. Bu aktif kömür verilmesinin ve mide yıkamanın sıçana özgü 

özelliği  olabileceği  gibi,  yapılan uygulamada verilen anestezik ajanlara bağlı  olabilir.  Eter 

anestezisi tedavi gruplarında kontrol grubundan daha fazla uygulandığı için hepatotoksisite de 

buna bağlı olabilir.
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Tablo  7:  Amerikan  Zehirlenme  Kontrol  Merkezleri  Birliği  Ulusal  Veri  Toplama 
Sistemi:  Zehirlenme  vakalarında  uygulanan  arındırma  yöntemlerinin  zaman  içinde 

değişimi(32).

Araştırmacı  Yıl İpeka (%) Mide 

yıkama(%)

Aktif kömür(%)

Veltri  ve 

Litovitz 1983 13,4 1,6 4,0
Litovitz 

ve arkd. 1988 8,4 2,4 6,5
Litovitz.

ve arkd 1993 3,7 3,4 7,3
Litovitz 

ve arkd. 1998 1,2 2,0 6,8

Yaptığımız  çalışmanın  amacı  sıçan  modeli  üzerinde  yüksek  doz  parasetamol 

uygulanması sonucu gastrik dekontaminasyon amacıyla 2 saat sonra yapılan mide yıkama ve 

aktif  kömür  kullanımın  gerekliliğini,   birbirlerine  üstünlüğünü ve  tedavideki  etkinliklerini 

araştırmaktır. Prospektif çalışmayı çocuklarda yapmayı etik bulmadığımız için çalışmamızda 

sıçan  modelini  kullandık.  Birçok  araştırmacı  da  sıçanları  (Sprague  Dawley  )  uygun 

zehirlenme modeli olarak göstermiştir(85–128). 

Çocukluk  çağı  zehirlenmelerin  çoğu  kazara  çevreye  bırakılan  ilaçları  ve  ev 

kimyasalları içmeleriyle ortaya çıkmaktadır(129). Parasetamol çocuklarda çok sık kullanılan 

bir ilaç olması nedeniyle kazayla oluşan parasetamol zehirlenmelerine de sık rastlanmaktadır. 

Çocuklarda  da  erişkinlerdeki  gibi  aynı  dekontaminasyon  yöntemleri  uygulanmaktadır. 

Genellikle  kazara  ilaç  alındığının  fark  edilmesi  ve  hastanın  acil  servise  başvurması  için 

ortalama 0,5–2 saat (min16 dk, maks 4 saat)  geçmektedir(130). Bu nedenle çalışmamızda 

parasetamol  alındıktan  2  saat  sonra  mide  yıkama  ve  aktif  kömür  uygulaması  yapıldı. 

Hepatotoksisite  açisından  6  ve  24  saat  sonraki  AST  ve  ALT  düzeyleri  karşılaştırıldı. 

Çalışmamızın sonucunda ilaç  alımından 2 saat sonra mide yıkaması  yapılan grupla,   aktif 

kömür uygulanan grup arasında serum parasetamol düzeyleri açısından anlamlı fark olmadığı 

(p>0.05) saptandı.  Çalışmamızda karaciğer toksisitesini  belirlemek amacıyla  ALT ve AST 

düzeyleri  belirlendi.  Parasetamol  zehirlenmesi  sonucunda  oluşan  karaciğer  hasarının 

derecesini  gösteren  ALT  ve  AST  düzeyleri  bakımından  mide  yıkaması  ve  aktif  kömür 

tedavisinin etkisiz olduğu saptandı. 

Bu çalışmanın sonuçlarına dayanarak sıçan modeli üzerinde yüksek doz parasetamol 

uygulanması sonucu gastrik dekontaminasyon amacıyla 2 saat sonra yapılan mide yıkama ve 
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aktif  kömür  kullanımının  tedavide  etkin  olmadığı  ve  bu  iki  yaklaşımın  birbirlerine 

üstünlüğünün bulunmadığı belirlendi.
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