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SUMMARY: Öntürk YA, Uçar B. (Department of Pediatrics, Osmangazi
University Faculty of Medicine, Eskiþehir, Turkey). Retrospective analysis of
childhood poisoning in Eskiþehir region. Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi
2003; 46: 103-113.
Epidemiologic and clinical characteristics of 323 poisoning cases aged between
9 months-18 years (7.8 ± 3.4 years) who were admitted to the Pediatric
Emergency Department of Osmangazi University Faculty of Medicine Hospital
between January 1999 and December 2001 were reviewed. The ratio of the
number of poisoning cases to all pediatric emergency admissions was 1.8%.
One hundred and seventy-one of the cases (52.9%) were females and 152
(47.1%) were males; 48.9%of them were between the ages of 13 months and
4 years, and 24.1% were between the ages of 12-17 years. Accidental poisoning
occurred most commonly (85.8%), followed by suicidal (13.9%) and iatrogenic
poisoning (0.3%). All of the suicidal cases were between the ages of 12-17
years. The most frequent poisoning agents were drugs (45.2%), caustic/
corrosive substances (16.7%), insecticides and pesticides (11.5%), CO (8.7%),
hydrocarbons (5.6%) and foods (5.6%). Analgesic and antipyretic,
antidepressant, and sedative-hypnotic-anxiolytic agent ingestions were the most
common causes among drug poisonings. The most frequent findings were
nausea and vomiting, drowsiness, hyperemia in oral mucosa, headache,
irritability, and coma, in order of frequency. The mortality rate was 0.6%. We
believe that our study showing the epidemiologic and clinical characteristics
of childhood poisonings in our region will determine the strategy for preventive
measures.
Key words: poisoning, childhood, epidemiology, Eskiþehir.
ÖZET: Ocak 1999-Aralýk 2001 arasýnda Osmangazi Üniversitesi Týp Fakültesi
Hastanesi Çocuk Acil Poliklini'ðine getirilen 9 ay-18 yaþ arasýndaki (7.8 ± 3.4
yýl) 323 zehirlenme vakasýnýn epidemiyolojik ve klinik özellikleri retrospektif
olarak deðerlendirildi. Zehirlenme vakalarýnýn tüm pediatrik acil baþvurularýna
oraný %1.8 olup, 171i (%52.9) kýz, 152si (%47.1) erkek; %48.9u 13 ay-4 yaþ
grubunda, %24.1i 12-17 yaþ grubunda idi. Kaza sonucu oluþan zehirlenmeler
en sýktý (%85.8), bunlarý intihar amacýyla (%13.9) ve iatrojenik olarak meydana
gelenler (%0.3) izlemekteydi. Ýntihar vakalarýnýn tümü 12-17 yaþ grubunda idi.
En sýk zehirlenme etkenleri sýrasýyla ilaçlar (%45.2), kostik/korozif maddeler
(%16.7), insektisit ve pestisitler (%11.5), CO (%8.7), hidrokarbonlar (%5.6)
ve besinler (%5.6) idi. Ýlaçlardan en sýk analjezik ve antipiretikler,
antidepresanlar, sedatif-hipnotik-anksiyolitiklerin alýmý söz konusu idi. En sýk
saptanan bulgular sýklýk sýrasýna göre bulantý ve kusma, dalgýnlýk, aðýz
mukozasýnda hiperemi, baþ aðrýsý, huzursuzluk ve koma idi. Ölüm oraný %0.6
idi. Çalýþmamýzýn, bölgemizde görülen çocukluk çaðý zehirlenmelerinin
epidemiyolojik ve klinik özelliklerini göstermesi nedeniyle, alýnmasý gereken
önlemlere yol göstereceði kanýsýndayýz.
Anahtar kelimeler: zehirlenme, çocukluk çaðý, epidemiyoloji, Eskiþehir.

Çocuklarda görülen acil hastalýklar arasýnda
önemli yer tutan zehirlenmeler, morbidite ve
mortalitenin önlenebilir nedenlerindendir 1 .

Ülkemizde yapýlan araþtýrmalarda zehirlenmeler,
travmalardan sonra ikinci sýrada yer alan
çocukluk çaðý kazalarý olarak belirlenmiþtir2,3.
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Zehirlenme etkenleri ülkelere, coðrafi bölgeye,
mevsimlere, toplumun geleneklerine ve eðitim
düzeyine göre farklýlýk gösterir1,4. Zehirlenmelerle ilgili klinik ve epidemiyolojik özelliklerin
belirlenmesi, uygun klinik yaklaþýmýn yanýsýra,
korunmada alýnabilecek önlemlerin belirlenmesinde yol gösterici olacaktýr. Bu nedenle
çalýþmamýzda, Eskiþehir ili ve komþu illerden
hastalarýn baþvurduðu Osmangazi Üniversitesi
Týp Fakültesi Hastanesi Çocuk Acil Polikliniði'ne
getirilen zehirlenme vakalarýnýn epidemiyolojik
ve klinik özelliklerinin deðerlendirilmesi
amaçlanmýþtýr.
Materyal ve Metot
Bu çalýþmada, Osmangazi Üniversitesi Týp
Fakültesi Hastanesi Çocuk Acil Polikliniði'ne
01.01.1999-31.12.2001 tarihleri arasýnda
baþvuran 323 zehirlenme vakasýnýn dosyalarý
retrospektif olarak incelendi.
Hastalar yaþ, cinsiyet, baþvuru tarihi, getirildiði
yerleþim birimi, zehirlenme ile hastaneye
baþvuru arasýndaki süre, zehirlenme etkenleri,
zehirlenmenin meydana geliþ þekli, toksik
maddenin alýnýþ yolu, zehirlenmenin yol açtýðý
semptom ve bulgular, uygulanan tedavi
yöntemleri, hastanede izlem süreleri ve tedavi
sonuçlarý yönlerinden deðerlendirildi.
Ýstatistiksel deðerlendirmelerde c2 testi, Pearson
korelasyon analizi ve varyans analizi kullanýldý.
Bulgular
Çalýþmanýn yapýldýðý üç yýllýk dönemde
Polikliniðimize getirilen 17.482 hastanýn, 323ü
(%1.8) zehirlenme tanýsý almýþtý. Yaþlarý 9 ay18 yaþ (7.8 ± 3.4 yýl) arasýnda deðiþen vakalarýn
171i (%52.9) kýz, 152si (%47) erkek ve kýz/
erkek oraný 1.12/1 idi. Zehirlenmelerin sýrasýyla

en sýk 13 ay-4 yaþ (%48.9) ve 12-17 yaþ (%24.1)
grubunda olduðu görüldü. Zehirlenme, 13 ay4 yaþ grubunda erkeklerde (kýz/erkek oraný: 1/
1.29), 12-17 yaþ grubunda ise kýzlarda (kýz/
erkek oraný: 2.9/1) daha sýk idi (c2 = 21.3;
p<0.001) (Tablo I).
Vakalarýn büyük çoðunluðu (n: 199; %61,6)
Eskiþehir il merkezinden, %9u (n: 29)
ilçelerinden, geri kalan hastalar (n: 95; %29.4)
ise çevre illerden (Bilecik, Afyon, Kütahya)
gelmekteydi.
Vakalarýn mevsimlere göre daðýlýmý
incelendiðinde, zehirlenmelerin en fazla yaz
(n: 98; %30.3) ve ilkbahar (n: 94; %29.1)
aylarýnda oluþtuðu, %21.4ünün (n: 69)
sonbahar, %19.2sinin (n: 62) ise kýþ aylarýnda
meydana geldiði saptandý.
Zehirlenme etkeni olan maddelerin alýnýþ yollarý
sýklýk sýrasýna göre gastrointestinal sistem
(n: 294; %91), solunum yolu (n: 28; %8.7) ve
deri yolu (n: 1; %0.3) idi.
Zehirlenmelerin %85.8i (n: 277) kaza sonucu,
%13.9u (n: 45) intihar amacýyla, %0.3ü (n: 1)
ise iatrojenik olarak meydana gelmiþti. Ýntihar
amacý olan 45 vakanýn tümü 12-17 yaþ
grubundaydý. Bunlardan 36sý kýz, dokuzu
erkekti (kýz/erkek oraný: 4/1).
Zehirlenme ile hastaneye baþvuru arasýnda
geçen süre 15 dakika ile 24 saat arasýnda
(74.8 ± 14.2 dakika) deðiþmekteydi. Vakalarýn
yaklaþýk yarýsýnýn (%47.1) ilk bir saat, %66sýnýn
ilk iki saat, %87.7sinin ilk altý saat içinde
hastaneye baþvurduklarý saptandý.
Zehirlenmeye neden olan maddeler Tablo IIde
gösterilmiþtir. Zehirlenmeye neden olan toplam
370 madde vardý. Bunun nedeni bazý çocuklarýn
birden fazla madde ile -özellikle ilaçlarla-

Tablo I. Zehirlenme vakalarýnýn yaþ gruplarýna ve cinsiyete göre daðýlýmý
Erkek

Kýz

Toplam

Yaþ

Sayý

%

Sayý

%

Sayý

%

0 - 12 ay
13 ay - 4 yýl
5 - 7 yýl
8 - 11 yýl
12 - 17 yýl

4
89
29
10
20

1.2
27.6
9.0
3.1
6.2

4
69
25
15
58

1.2
21.4
7.7
4.6
18.0

8
158
54
25
78

2.5
48.9
16.7
7.7
24.1

Toplam

152

47.1

171

52.9

323

100.0

c2 = 21.3; p<0.001

Cilt 46  Sayý 2
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Tablo II. Zehirlenme vakalarýnda etkenolan maddeler (sýklýk sýrasýna göre)
Etken olan madde

Farmakolojik ajanlar:
Analjezik, antipiretikler
Salisilat
Parasetamol
Diðerleri
Antidepresanlar
Amitriptilin
Diðerleri
Sedatif, hipnotik, anksiyolitikler
Kardiyovasküler sistem ilaçlarý
Kalsiyum kanal blokerleri
Antihipertansifler
Antigripal ilaçlar
Antibiyotikler
Antikonvülzifler
Fenobarbital
Karbamazepin
Klonazepam
Diðerleri
Gastrointestinal sistem ilaçlarý
Antidiareik, antispazmodik, antiemetikler
Antiasitler
Hormonlar
Vitaminler
Antihistaminikler
Antiromatizmal ilaçlar
Nöroleptikler (Antipsikotikler)
Myorelaksanlar
Antidiyabetikler
Antiparaziter ilaçlar
Antikoagülanlar
Göz ilaçlarý
Bilinmeyen ilaçlar
Farmakolojik olmayan ajanlar
Kostik/korozif maddelar
Kireç ve yað çözücü
Çamaþýr suyu
Deterjanlar
Tuz ruhu
Ýnsektisit ve pestisitler
Organik fosfor
Rodentisitler
Diðer insektisitler
CO
Hidrokarbonlar
Besinler
Bitkiler
Mantar
Etil alkol
Bilinmeyen ajanlar

Vaka sayýsý

195
44
15
15
14
35
19
16
16
12
7
5
11
11
8
3
2
2
1
8
7
1
7
7
5
5
4
3
2
2
1
1
13
176
54
24
16
8
6
37
15
12
10
28
18
18
11
9
1
1

%

60.4
13.6
4.6
4.6
4.3
10.8
5.9
5.0
5.0
3.7
2.2
1.5
3.4
3.4
2.5
0.9
0.6
0.6
0.3
2.5
2.2
0.3
2.2
2.2
1.5
1.5
1.2
0.9
0.6
0.6
0.3
0.3
4.0
54.5
16.7
7.4
5.0
2.5
1.9
11.5
4.6
3.7
3.1
8.7
5.6
5.6
3.4
2.8
0.3
0.003

29 vakada iki veya daha fazla ilaç birlikte alýndýðý için farmakolojik ajanlarla oluþan zehirlenme vaka sayýsý 146 yerine 195
olarak görülmektedir.
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zehirlenmeleriydi. Vakalarýn %45.2sinde (n: 146)
farmakolojik, %54.5inde (n: 176) farmakolojik
olmayan bir madde etken idi; bir vakada ise
(%0.003) etken saptanamamýþtý. Yirmi dokuz
vakada iki veya daha fazla ilacýn birden alýnmasý
söz konusu idi.
Zehirlenmeye neden olan ajanlar incelendiðinde
en sýk etkenin ilaçlar olduðu (%45.2) görüldü.
En sýk zehirlenmeye neden olan ilaç gruplarý
sýrasýyla; analjezik ve antipiretikler (%13.6),
antidepresanlar (%10.8), hipnotik ve sedatifler,
anksiyolitikler (%5), kardiyovasküler sistem
ilaçlarý (%3.7), antigripal ilaçlar (%3.4) ve
antibiyotikler (%3.4) idi.
Zehirlenmeye neden olan farmakolojik olmayan
ajanlarýn baþýnda sýklýk sýrasýna göre kostik/
korozif maddeler (%16.7), insektisit ve
pestisitler (%11.5), karbon monoksit (CO)
(%8.7), hidrokarbonlar (%5.6), besinler (%5.6),
bitkiler (%3.4) ve mantar zehirlenmeleri (%2.8)
gelmekteydi.

(sýrasýyla %8.7 ve %7.1), mantar zehirlenmelerinin yaz (%6.1), CO zehirlenmelerinin ise kýþ
ve sonbahar (sýrasýyla %22.6 ve %13) aylarýnda
görüldüðü saptandý (Tablo IV).
Hastalarýmýzýn tümü akut zehirlenme vakasýydý.
Vakalarýmýzda saptanan semptom ve bulgular
Tablo Vte sýklýk sýrasýna göre gösterilmiþtir.
Bulantý ve kusma 83 vakada (%14.2), dalgýnlýk
42 vakada (%7.2), aðýz mukozasýnda hiperemi
40 vakada (%6.8), baþ aðrýsý 34 vakada (%5.8)
ve huzursuzluk 28 vakada (%4.8) saptanmýþ
olup, en sýk rastlanan belirtileri oluþturmaktaydý. Hastalarýn 32si ise (%5.5) baþvuru
sýrasýnda asemptomatik idi.

Yaþ gruplarýna göre zehirlenme etkenleri
incelendiðinde 0-12 ay, 3 ay-4 yaþ, 5-7 yaþ ve
12-17 yaþ gruplarýnda en sýk ilaç (sýrasýyla
%33.3, %49.3, %23.1 ve %64.3); 8-11 yaþ
grubunda ise en sýk CO (%42.3) zehirlenmeleri
görülmüþtü (Tablo III).

Kostik/korozif madde alan 54 vakanýn 39unda
aðýz mukozasýnda hiperemi, bu 39 vakanýn
beþinde ayný zamanda aðýz mukozasýnda ülser,
14ünde ise mukoza ödemi vardý; üçünde
hematemez gözlendi. Ösefagoskopi yapýlan
dokuz hastadan beþinde ösefagus mukozasýnda
hiperemi ve ödem (ikisinde ayný zamanda
psödomembran), ikisinde korozif ösefajit,
birinde fibrinli aðýr yanýk saptandý, bir hastada
ösefagus doðal olarak deðerlendirildi. Bu
hastalar Çocuk Cerrahisi Bölümü'nce takibe
alýndý. Aðýz mukozasýnda hiperemi görülen
diðer bir vaka ise hidrokarbon zehirlenmesi idi.

Zehirlenme etkenlerinin mevsimlere göre
daðýlýmý incelendiðinde; ilaçlar her mevsimde
en sýk zehirlenme etkeni idi. Ýnsektisit ve
pestisitler ve bitki zehirlenmelerinin en sýklýkla
ilkbahar ve yaz (insektisit ve pestisitler sýrasýyla
%17 ve %14.3; bitkiler sýrasýyla %5.3 ve %5.1),
besin zehirlenmelerinin sonbahar ve yaz

Zehirlenme vakalarýnýn %53.6sýna (n: 173)
toksik maddenin absorpsiyonunu engelleyici
tedavi, %11.1ine (n: 36) toksik maddenin
vücuttan atýlýmýný hýzlandýrýcý tedavi, %8.4üne
(n: 27) sistemik antidotla tedavi uygulanmýþ;
%26.9una (n: 87) ise belirtilerin hafif olmasý,
sistemik antidotunun bulunmamasý veya diðer

Tablo III. Zehirlenme etkenlerinin yaþ gruplarýna göre daðýlýmý
0 - 12 ay

13 ay - 4 yýl

5 - 7 yýl

8 - 11 yýl

12 - 17 yýl

Toplam

Zehirlenme etkeni

n

%*

n

%*

n

%*

n

%*

n

%*

n

%*

Ýlaçlar
Ýnsektisit ve pestisitler
Besinler
Hidrokarbonlar
Mantar
Kostik/korozif madde
CO
Bitkiler
Etil alkol
Bilinmeyen

3
2
0
0
0
2
2
0
0
0

33.3
22.2
0.0
0.0
0.0
22.2
22.2
0.0
0.0
0.0

75
17
4
10
2
34
4
4
1
1

49.3
11.2
2.6
6.6
1.3
22.4
2.6
2.6
0.7
0.7

12
8
7
4
2
10
6
3
0
0

23.1
15.4
13.5
7.7
3.8
19.2
11.5
5.8
0.0
0.0

2
0
3
1
3
4
11
2
0
0

7.7
0.0
11.5
3.8
11.5
15.4
42.3
7.7
0.0
0.0

54
10
4
3
2
4
5
2
0
0

64.3
11.9
4.8
3.6
2.4
4.8
6.0
2.4
0.0
0.0

146
37
18
18
9
54
28
11
1
1

45.2
11.5
5.6
5.6
2.8
16.7
8.7
3.4
0.3
0.3

Toplam

9

100

152

100

52

100

26

100

84

100

323

100

* Ayný sütundaki toplam vaka sayýsýnýn yüzdesi.

Cilt 46  Sayý 2
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Tablo IV. Zehirlenme etkenlerinin mevsimlere göre daðýlýmý
Ýlkbahar

Yaz

Sonbahar

Kýþ

Toplam

Zehirleme etkeni

Sayý

%*

Sayý

%*

Sayý

%*

Sayý

%*

Sayý

%*

Ýlaç
Ýnsektisit, pestisit
Besin
Hidrokarbon
Mantar
Kostik/korozif madde
CO
Bitkiler
Etil alkol
Bilinmeyen

46
16
2
6
2
13
3
5
0
1

48.9
17.0
2.1
6.4
2.1
13.8
3.2
5.3
0.0
1.1

33
14
7
10
6
20
2
5
1
0

33.7
14.3
7.1
10.2
6.1
20.4
2.0
5.1
1.0
0.0

32
4
6
1
1
15
9
1
0
0

46.4
5.8
8.7
1.4
1.4
21.7
13.0
1.4
0.0
0.0

35
3
3
1
0
6
14
0
0
0

56.5
4.8
4.8
1.6
0.0
9.7
22.6
0.0
0.0
0.0

146
37
18
18
9
54
28
11
1
1

45.2
11.5
5.6
5.6
2.8
16.7
8.7
3.4
0.3
0.3

Toplam

94

100

98

100

69

100

62

100

323

100

* Ayný sütundaki toplam vaka sayýsýnýn yüzdesi.

tedavi yöntemlerinin etkisiz kalmasý gibi
nedenlerle sadece semptomatik tedavi uygulanmýþtý (Tablo VI).
Vakalarýn hastanede yatýþ süreleri 12 saat - 25
gün arasýnda deðiþmekteydi (26.4±8.6 saat).
Zehirlenme vakalarýnýn 81i (%25.1)
asemptomatik olmasý ya da hafif belirtiler
göstermesi nedeniyle Çocuk Acil Polikliniði
gözlem odasýnda 12 saat süreyle izlenmiþti. 126
hasta (%39) 12 saat ile iki gün arasýnda, 95
hasta (%29.4) 3-5 gün süreyle; 21 hasta da
(%6.5) altý gün ve üzerinde takip edilmiþti.
Zehirlenme etkenlerine göre hastalarýn yatýþ
süreleri Tablo VIIde gösterilmiþtir. Bitki
zehirlenmelerinin ortalama yatýþ süresinin en
uzun olduðu saptandý. Tüm vakalar gözönüne
alýndýðýnda, vakalarýn hastaneye baþvuru
süreleri ile hastanede yatýþ süreleri arasýnda
istatistiksel olarak önemli bir iliþki saptanmadý
(r=0.022; p>0.05). Vakalar zehirlenme etkenlerine göre gruplara ayrýlarak deðerlendirildiðinde ise yalnýzca besin zehirlenmelerinde
hastaneye baþvuru süresi ile hastanede yatýþ
süresi arasýnda pozitif korelasyon olduðu
belirlendi (r=0.518; p<0.05).
Kliniðimizde izlenen 323 zehirlenme vakasýndan
ikisi ölümle sonuçlanmýþtý (mortalite oraný
%0.6). Bu hastalardan biri; banotu yedikten
sonra atropin zehirlenmesi bulgularý ile
baþvuran altý yaþýnda bir erkek çocuðu, diðeri
ise intihar amacýyla insektisit içerek organik
fosfor zehirlenmesi bulgularý ile baþvuran 12
yaþýnda bir kýz çocuðu idi. Yabani ot yeme
sonucu atropin zehirlenmesi bulgularý ile

baþvuran 2.5 yaþýndaki diðer bir erkek hastada
ise nöromotor geliþiminde gerileme þeklinde
sekel kalmýþtý.
Tartýþma
Çalýþmamýzda, son üç yýl süresince Polikliniðimize getirilen hastalarýn %1.8ini
zehirlenme vakalarýnýn oluþturduðu saptandý.
Kýrel ve arkadaþlarýnýn5 1998 yýlýnda hastanemizde yaptýklarý, bir yýllýk süreyi kapsayan
çalýþmada, çocuk acil polikliniðine baþvuran
3.696 hastanýn 109unun (%2.9) zehirlenme
vakasý olduðu bildirilmiþtir. Görüldüðü gibi son
üç yýllýk dönemde acil polikliniðimize baþvuran
zehirlenme vakalarýnýn, tüm pediatrik acil
vakalara oranýnda önemli bir azalma olmuþtur.
Bu durumun genel olarak çocukluk çaðý
zehirlenmelerinin azalmasýndan çok, hekimlerin
son yýllarda yaygýn olarak Zehir Danýþma
Merkezi ile direkt iþbirliði yapmasý, bir kýsým
zehirlenme vakalarýnýn hastaneye getirilmeden
küçük saðlýk birimlerinde takip ve tedavi
edilebilmeleri ile açýklanabileceðini düþünmekteyiz. Tüm pediatrik acil baþvurularý
arasýnda zehirlenme oranýnýn Ankarada6 %0.36,
Þanlýurfada 7 %1.1, Denizlide 8 %1.2,
Ýstanbulda9 %1.16 olduðu rapor edilmiþtir.
Türkiye genelinde zehirlenmelerin tüm acil
vakalara oranýnýn ise %0.9 olduðu saptanmýþ ve
bu oranýn oldukça düþük olmasýnýn, zehirlenmelerin azlýðýndan çok, yurdumuzda
enfeksiyon hastalýðýna baðlý acillerin fazla
olmasý veya acil servislerde gerçek acil
vakalarýnýn yanýnda diðer hastalara da hizmet
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Tablo V. Zehirlenme vakalarýnda semptom ve bulgularýn daðýlýmý
Bulgular

Bulantý, kusma
Dalgýnlýk
Aðýz mukozasýnda hiperemi
Baþ aðrýsý
Huzursuzluk
Koma
Asidoz
Hipersekresyon
Konvülsiyon
Aðýz kuruluðu
Ataksi ve baþ dönmesi
Ýdrar inkontinansý
Yüzde kýzarýklýk
Aðýz mukozasýnda ödem
Babinski
Hiperpne
Vücutta kýzarýklýk
Derin tendon reflekslerinde azalma veya kaybolma
Taþikardi
Hipotansiyon
Hýrýltýlý solunum
Midriyazis
Periferik siyanoz
Alkaloz
Hipertansiyon
Karýn aðrýsý
Ösefagus bulgusu
Mesane distansiyonu
Miyozis
Pnömoni
Aritmi
Aðýz mukozasýnda ülser
Hipotermi
Bulanýk görme
Hematemez
Karýn derisi refleksi kaybý
Terleme
Solunum düzensizliði
El ve ayaklarda uyuþma
Kardiyopulmoner arrest*
Asemptomatik vaka

Vaka sayýsý

%

83
42
40
34
28
21
20
20
18
17
17
17
18
14
14
13
13
12
12
10
10
10
10
8
8
8
8
7
7
7
6
5
4
3
3
3
3
2
3
1
32

25.7
13.7
12.4
10.5
8.7
6.5
6.2
6.2
5.6
5.3
5.3
5.3
5.6
4.3
4.3
4
4
3.7
3.7
3.1
3.1
3.1
3.1
2.5
2.5
2.5
2.5
2.2
2.2
2.2
1.9
1.5
1.2
0.9
0.9
0.9
0.9
0.6
0.9
0.3
9.9

* Ölümle sonuçlanan vakalar dýþýnda

verilmesi ile ilgili olabileceði ileri sürülmüþtür10.
Yurt dýþýnda yapýlan çalýþmalarda ise farklý
ülkelerde %0.9 ile %11.9 arasýnda deðiþen
oranlar bildirilmiþtir11-14. Bu sonuçlar, çocukluk
çaðý zehirlenmelerinin tüm dünyada önemli bir
sorun olduðunu ve önlem alýnmasý gerektiðini
göstermektedir.
Vakalarýmýzýn %48.9u 13 ay-4 yaþ grubunda
toplanýyordu. Bu bulgumuz Türkiyedeki diðer
çalýþmalarla benzerlik göstermektedir8-10,15-17.

Çalýþmamýzda 12-17 yaþ grubunda zehirlenme
sýklýðýnda ikinci bir artýþ görülmüþtür (%24.1).
Benzer þekilde Kýrel ve arkadaþlarý5 vakalarýn
%29.1inin 15-18 yaþ grubunda, Aygün ve
arkadaþlarý17 ise %21.4ünün 12-16 yaþ grubunda olduðunu bildirirken, bazý çalýþmalarda
ise zehirlenmelerin ikinci sýklýkla 5-9 yaþ
grubunda görüldüðü bildirilmiþtir8,9. Amerika
Birleþik Devletlerinde 1985-1989 yýllarý
arasýnda 72 zehirlenme merkezinin bildirim-

Cilt 46  Sayý 2

Eskiþehir Bölgesinde Çocukluk Çaðý Zehirlenmeleri

109

Tablo VI. Vakalara uygulanan tedavi yöntemleri
Tedavi yöntemi

Toksik maddenin absorpsiyonunun engellenmesi
Aktif kömür verilmesi ve mide yýkama
Mide yýkama
Aktif kömür verilmesi
Toksik maddenin atýlýmýnýn hýzlandýrýlmasý
Zorlu diürez
Ýdrar alkalizasyonu
Hemodiyaliz
Antidot uygulanmasý
N-asetil sistein
Pralidoxime (PAM) ve atropin
Semptomatik tedavi

Vaka sayýsý

%

173
126
29
18
36
19
15
2
27
15
12
87

53.6
39.0
9.0
5.6
11.1
5.9
4.6
0.6
8.4
4.6
3.7
26.9

Tablo VII. Zehirlenme etkenlerine göre hastalarýn yatýþ süreleri
Zehirlenme etkeni

Ýlaçlar
Ýnsektisit ve pestisitler
Besinler
Hidrokarbonlar
Mantar
Kostik/ korozif madde
CO
Bitkiler

n

Yatýþ süresi (saat)*

146
37
18
18
9
54
28
11

151.0 ± 3.6a
180.4 ± 10.2
152.9 ± 17.6b
126.5 ± 6.3c
156.0 ± 6.9
159.4 ± 11.5d
127.8 ± 4.6e
128.7 ± 54.8a,b,c,d,e

Ortalama ± standart hata.
F7.313=3.931; p<0.001 (Etil alkol ve bilinmeyen etken ile zehirlenen birer vaka istatistiksel deðerlendirmeye alýnmadý).
a Ýlaç ve bitki zehirlenmelerindeki yatýþ süreleri p<0.01 düzeyinde farklýdýr,
b Besin ve bitki zehirlenmelerindeki yatýþ süreleri p<0.05 düzeyinde farklýdýr,
c Hidrokarbon ve bitki zehirlenmelerindeki yatýþ süreleri p=0.001 düzeyinde farklýdýr,
d Kostik/korozif madde ve bitki zehirlenmelerindeki yatýþ süreleri p<0.05 düzeyinde farklýdýr,
e CO ve bitki zehirlenmelerindeki yatýþ süreleri p=0.001 düzeyinde farklýdýr,
diðer gruplar arasýnda fark bulunmamýþtýr.
*

lerine göre yapýlan çok merkezli bir çalýþmada 3.8
milyon zehirlenme olgusunun %60.8inin altý
yaþýndan küçük çocuklar olduðu bildirilmiþtir18.
Zehirlenmelerin beþ yaþ öncesinde daha sýk
görülmesinin nedeni büyük ölçüde, dikkatsiz ve
bilinçsiz aile büyüklerinin ilaç ve diðer toksik
maddeleri çocuklarýn ulaþabileceði yerlerde
býrakmalarý veya kendilerine ait olmayan kaplarda
bulundurmalarý ve çocuklarýný yeterli izlememeleridir10,19,20.
Çalýþmamýzda kýz ve erkeklerde zehirlenme,
birbirine yakýn oranlarda gözlendi (kýz/erkek
oraný: 1.12/1). Bu oraný Kösecik ve arkadaþlarý7
1/1.57, Aji ve arkadaþlarý 9 1/1.4, Aygün ve
arkadaþlarý17 1.13/1, Orbak ve arkadaþlarý21 1/
2.3, Uçar ve arkadaþlarý22 ise 1/1, bulmuþlardýr.
Çalýþmamýzda zehirlenme, 13 ay-4 yaþ grubunda
erkeklerde (kýz/erkek oraný: 1/2.9), 12-17 yaþ
grubunda ise kýzlarda (kýz/erkek oraný: 2.9/1)

daha sýk idi. Bu bulgumuz literatürdeki benzer
çalýþmalarla uyumludur10,23.
Çalýþmamýzda zehirlenmelerin mevsimlere göre
daðýlýmý incelendiðinde, zehirlenmelerin en
fazla ilkbahar ve yaz aylarýnda olduðu
görülmüþtür. Türkiye genelinde de zehirlenme
vakalarý en sýklýkla ilkbahar ve yaz aylarýnda
saptanmýþtýr 5,7,10. Bu mevsimlerde evlerde
yapýlan boya, badana ve temizlik sýrasýnda
toksik maddelerin etrafta bulunmasý, çocuklarýn
ev dýþýnda oynamalarý ve çevredeki toksik
maddelere kolaylýkla ulaþabilmeleri, besin
maddelerinin sýcak mevsimlerde daha çabuk
bozulmalarý zehirlenmelerin artýþýnda etkendir.
Tüm yaþ gruplarý dikkate alýndýðýnda, zehirlenmelerin %85.8i kaza sonucu, %13.9u
intihar amacýyla, az bir oranda da (%0.3)
iatrojenik olarak meydana gelmiþti. Aygün ve
arkadaþlarý17, Orbak ve arkadaþlarý21, Uçar ve
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arkadaþlarýnýn22 çalýþmalarý bu bulgumuz ile
uygunluk göstermektedir. Hýncal ve arkadaþlarýnýn24 1188 pediatrik zehirlenme vakasýný
retrospektif olarak deðerlendirdikleri çalýþmada
ise zehirlenmelerin %69.9unun kaza sonucu,
%15.1inin ise iatrojenik nedenlere baðlý geliþtiði
bildirilmiþtir. On üç ay - dört yaþ grubundaki
hastalarýmýzda zehirlenme, iatrojenik olan bir
hasta dýþýnda tüm vakalarda kaza sonucu
meydana gelmiþti. On iki - on yedi yaþ grubunda
ise 33 vaka kaza sonucu, 45 vaka ise intihar
giriþimi sonucu zehirlenmiþti. Ýntihar vakalarýnýn
tümü 12-17 yaþ grubundaydý. Bu bulgu
literatürdeki diðer çalýþmalarda elde edilen
bulgulara uymakta idi22,25. Aile yapýsýna yönelik
incelemeler ailede fiziksel veya psikiyatrik
hastalýk, intihar öyküsü, baský yapan yaþam
olaylarý, aile içi çatýþmalar ve fiziksel örselenme,
okul baþarýsýzlýðý, ana-baba kaybý ve parçalanmýþ
aile yapýsýnýn adolesan ve gençlerin intiharlarýnda önemli risk faktörleri olduðunu göstermiþtir25,26.
Ýntihar giriþiminde bulunan çocuklarýn büyük
çoðunluðu kýz idi (kýz/erkek oraný: 4/1).
Literatürdeki cinsiyetle ilgili çalýþmalar da bizim
bulgularýmýza uymaktaydý22. Kýzlarda intihar
giriþimlerinin fazla olmasýnýn nedeni, toplumuzda kýz çocuklarýn aile içindeki yeri ve rolü
ile iliþkili olabilir. Erkek çocuklarýn adolesan
döneminde daha dýþa dönük olmalarý ve
baðýmsýzlýklarý desteklenirken, kýzlarýn bu
dönemde eve daha fazla baðlarý kalmalarý
beklenmekte ve kýz çocuklarýnýn bireyselleþmesinin engellenmesi kýzlarda iç çatýþmalara yol
açabilmektedir25.
Çalýþmamýzda, zehirlenme vakalarýnýn %47.1inin
ilk bir saat, %66sýnýn ilk iki saat, %87.7sinin
ilk altý saat içinde hastaneye baþvurduklarý ve
%94.5nin semptomatik olduðu görülmüþtür.
Ülkemizin batý bölgelerinde doðu bölgelerine
göre, güney bölgelerinde ise kuzey bölgelerine
göre zehirlenme olgularýnýn hastaneye daha
erken, henüz klinik belirtiler ortaya çýkmadan
önce getirildiði, doðu ve kuzey bölgelerinde ise
baþvurunun geç yapýldýðý gözlenmiþtir 10 .
Bölgede yaþayanlarýn sosyoekonomik ve eðitim
düzeyi, saðlýk kuruluþlarýna uzaklýk ve saðlýk
kuruluþlarýnýn yeterliliði, zehirlenmelerin erken
tespit ve tedavisinde etken olan faktörlerdir5,10.
Vakalarýmýzda en sýk zehirlenme etkeni ilaçlardý
(%45.2). Daha sonra sýklýk sýrasýna göre kostik/
korozif maddeler (%16.7), insektisit ve
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pestisitler (%11.5), CO (%8.7) zehirlenmeleri
gelmekteydi. Çalýþmamýzdan önceki bir yýllýk
dönemde de en sýk ilaç zehirlenmeleri (%56.8),
ikinci sýrada mantar (%11) ve insektisit/pestisit
(%11) zehirlenmeleri görüldüðü bildirilmiþtir5.
Önceki dönemde %5.5 oranýnda olan kostik/
korozif madde alýmlarýnýn, son üç yýllýk
dönemde üç kat artýþ göstermesinin nedeni,
evlerde temizlik iþlerinde daha çok kullanýma
giren bu maddelere çocuklarýn daha kolay
ulaþabilmeleridir. Eskiþehirde açýk (markasýz)
temizlik maddelerinin içecek þiþelerine benzer
þiþelere doldurularak pazarlandýðý dükkanlarýn
yaygýn olarak bulunmasýnýn da bunda etken
olabileceði düþünüldü.
Çalýþmamýzda zehirlenmeye neden olan ilaçlar
arasýnda analjezik ve antipiretikler ilk sýrada yer
almakta idi (%13.6). Daha sonra sýklýk sýrasýna
göre antidepresanlar (%10.8), sedatif-hipnotikanksiyolitikler (%5) ve kardiyovasküler sistem
ilaçlarý (%3.7) gelmekteydi. Kýrel ve arkadaþlarýnýn 5 çalýþmasýnda ilaç zehirlenmeleri
arasýnda en sýk görülen ajanlarýn analjezikantienflamatuar-miyorelaksanlar (%31.7) ve
antipsikotikler (%18.3) olduðu bildirilmiþtir.
Hýncal ve arkadaþlarý24 ile Andýran ve arkadaþlarýnýn6 farklý dönemlerde Ankarada yaptýklarý
çalýþmalarda analjezikler, Aji ve arkadaþlarýnýn9
Ýstanbulda, Orbak ve arkadaþlarýnýn 21
Erzurumda yaptýklarý çalýþmalarda merkezi sinir
sistemine etkili ilaçlar, Ergür ve arkadaþlarýnýn27
Sivasta yaptýðý çalýþmada asetilsalisilik asit,
Uçar ve arkadaþlarý22 ile Kalyoncu ve arkadaþlarýnýn28 farklý dönemlerde Trabzonda yaptýklarý
çalýþmalarda ise antidepresanlar, zehirlenme
etkeni olan farmakolojik ajanlar arasýnda ilk
sýrada yer almaktaydý.
Ülkemiz genelinde çocukluk çaðýnda zehirlenmelerin en sýk ilaç alýmý ile olduðu, diðer
nedenlerin sýklýðýnýn bölgelerin özelliklerine
göre deðiþtiði bildirilmiþtir6-9,12-14,16,17,21,24,27,29.
Çalýþmamýzda zehirlenmeye neden olan
nonfarmakolojik ajanlar içinde en sýk, temizlik
maddesi olarak kullanýlmakta olan kostik/
korozif maddeler görülmekteydi. Bostancý ve
arkadaþlarýnýn8 Denizlide yaptýðý çalýþmada
besinler, Ertekin ve arkadaþlarýnýn15 Erzurumda
yaptýðý çalýþmada ban otu, Hýncal ve arkadaþlarýnýn24 Ankarada ve Hallaç ve arkadaþlarýnýn30
Kayseride yaptýklarý çalýþmalarda ise insektisitler, farmakolojik olmayan ajanlar içinde
zehirlenme etkeni olarak ilk sýrada yer almaktaydý.
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Yurtdýþýndaki çalýþmalarda ise geliþmekte olan ve
ekonomisi tarýma dayalý ülkelerde insektisit ve
pestisitler özellikle organik fosfor bileþikleri,
besin ve bitki zehirlenmeleri ön sýralarda yer
alýrken11,31,32, endüstriyel toplumlarda kozmetikler, temizlik maddeleri, kiþisel bakým
ürünleri, ev ve bahçe malzemeleri ve ilaçlar
zehirlenme etkenleri arasýnda ilk sýralarda
gelmektedir33-36.
Çalýþmamýzda yaþ gruplarýna göre zehirlenme
etkenleri incelendiðinde, ilaçlarýn en sýk 12-17
yaþ grubunda, kostik/korozif maddeler ve
insektisit-pestisitlerin 13 ay-4 yaþ grubunda,
besinler ve hidrokarbonlarýn 5-7 yaþ grubunda,
COin ise 8-11 yaþ grubunda zehirlenmeye
neden olduðu belirlendi. 12-17 yaþ grubunda en
sýk ilaç zehirlenmelerinin görülmesi, bu yaþta
en sýk zehirlenme nedeni olan intihar
giriþimlerinin, organik fosfor bileþiði alan bir
vaka dýþýnda tüm vakalarda bir ya da birden fazla
ilaç alýmý ile gerçekleþtirilmesinden kaynaklanmaktadýr. Aygün ve arkadaþlarýnýn17 çalýþmasýnda ise ilaçlar, temizlik maddeleri, organik
fosfor ve bitkiler en sýk 13 ay-4 yaþ grubunda,
mantarlar ise 5-7 yaþ grubunda etken olarak
saptanmýþtýr.
Çalýþmamýzda her mevsimde ilaçlar, zehirlenme
etkeni olarak ilk sýrayý almaktaydý. Ýkinci sýrayý
yaz ve sonbahar aylarýnda kostik/korozif
maddeler, ilkbaharda insektisit ve pestisitler, kýþ
aylarýnda ise CO almaktaydý. Sivasta Ergür ve
arkadaþlarýnýn 27 ve Erzurumda Orbak ve
arkadaþlarýnýn21 yaptýðý çalýþmalarda ilkbahar ve
yaz aylarýnda bitkisel kaynaklý zehirlenmeler,
Þanlýurfada Kösecik ve arkadaþlarýnýn7 yaptýðý
çalýþmada ise yaz aylarýnda akrep sokmasý en
sýk zehirlenme etkeni idi. Tarým alanýnda
ilaçlamalarýn genellikle ilkbahar döneminde
yapýlmasý nedeniyle insektisit ve pestisit
zehirlenmeleri en sýk bu aylarda görülmektedir.
Ýlkbahar ve yaz aylarýnda piknik yapma alýþkanlýðý ve çocuklarýn tatil dönemi olmasý
nedeniyle bu dönemde ev dýþýnda daha sýk
oynamalarý nedeniyle bitkisel kaynaklý zehirlenmelere de bu mevsimlerde sýk rastlanmaktadýr.
Vakalarýmýzda bulantý-kusma, dalgýnlýk, aðýz
mukozasýnda hiperemi, baþ aðrýsý, huzursuzluk
ve koma en sýk rastlanan belirtiler idi. Bu
bakýmdan sonuçlarýmýz daha önceki yayýnlar ile
benzerlik göstermektedir16,17,21,22,25,27,29. Bu
nedenle özellikle ani baþlayan ve bu semptomlarý gösteren tablolarda, öyküde herhangi bir
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toksik maddeyle temastan söz edilmese bile
mutlaka zehirlenme ayýrt edilmelidir. Aðýz
mukozasýnda hiperemi bulgusunun oldukça sýk
görülmesi, kostik/korozif maddelerle olan
zehirlenmelerin olgularýmýz arasýnda, ilaç
zehirlenmelerinden sonra en sýk neden
olmasýndan kaynaklanmaktadýr.
Hastalarýmýzýn hastanede yatýþ süreleri 12 saat25 gün arasýnda deðiþmekteydi (26.4 ± 8.6
saat). Aji ve arkadaþlarýnýn9 yaptýðý çalýþmada
ortalama yatýþ süresi 12 saat, Tunç ve arkadaþlarýnýn16 çalýþmasýnda 1.6±0.9 gün, Andýran ve
arkadaþlarýnýn6 çalýþmasýnda ise 3.2 ± 2.05 gün
olarak bildirilmiþtir. Çalýþmamýzda besin
zehirlenmeleri dýþýnda hiçbir grupta hastaneye
baþvuru süreleri ile yatýþ süreleri arasýnda iliþki
bulunmamýþtýr. Bunun nedeni, vakalarýmýzýn
%90a yakýn kýsmýnýn ilk altý saat içinde
baþvurmalarý nedeniyle geniþ bir daðýlým
göstermemeleri olabilir.
Çalýþmamýzda zehirlenme vakalarýnýn mortalite
oraný %0.6 bulundu. Kýrel ve arkadaþlarý 5
çalýþmamýzdan önceki bir yýllýk dönemde
hastanemizde izlenen zehirlenme vakalarýnda
mortalite oranýnýn %2.7 olduðunu bildirilmiþtir.
Mortalite oranýndaki bu azalmada, hastalarýn
daha kýsa sürede hastaneye baþvurmasýnýn, taný
ve tedavideki önemli geliþmelerin katkýsý
olabileceðini düþünmekteyiz. Nitekim, Hýncal ve
arkadaþlarý 24 1975-1984 yýllarý arasýnda
Hacettepe Üniversitesi Ýhsan Doðramacý Çocuk
Hastanesine baþvuran zehirlenme vakalarýnda
mortalite oranýný %4.9 olarak bildirirken, ayný
hastanede 1995-2000 yýllarý arasýnda yapýlan
çalýþmada da %0.4lük oldukça düþük bir
mortalite oraný saptanmýþtýr6. ABDde 1992
yýlýnda zehir kontrol merkezlerinin iþbirliði ile
yapýlan bir çalýþmada mortalite oranýnýn %0.036
olduðu bildirilmiþtir 18 . Geliþmekte olan
ülkelerde %1.8 ile %11.6 arasýnda deðiþen
yüksek oranlar bildirilmektedir11,12,31. Ülkemizde Ertekin ve arkadaþlarý15 mortalite oranýný
%5.5, Aygün ve arkadaþlarý17 %2, Orbak ve
arkadaþlarý21 %2.2, Uçar ve arkadaþlarý22 %3.9,
Ergür ve arkadaþlarý 27 %2.05, Totan ve
arkadaþlarý29 %1.2 olarak bildirmiþtir. Geliþmiþ
ülkelere göre yüksek olmakla birlikte,
geliþmekte olan ülkelere ve ülkemizin diðer
bölgelerine göre oldukça düþük bir mortalite
oranýmýzýn olmasý sevindiricidir. Bunun
bölgemizde yaþayan halkýn eðitim ve sosyoekonomik düzeyinin diðer bölgelere göre
nispeten yüksek olmasýna ve zehirlenme
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olgularýnýn saðlýk kuruluþlarýna daha erken
baþvurmalarýna baðlý olabileceði düþünüldü.
Nitekim hastaneye baþvuru süresinin bizim
çalýþmamýzdan daha uzun olduðu bildirilen
Erzurum ve Sivas illerinde yapýlan çalýþmalarda
saptanan mortalite oraný çalýþmamýzdakinden
daha yüksek idi15,27.
Aileler, ilaç üreticileri, hekimler tarafýndan
alýnacak önlemlerin yanýsýra, ülkemiz genelindeki zehirlenmelerin epidemiyolojik özelliklerinin hem geriye dönük hem de ileriye yönelik
çok merkezli çalýþmalar ile belirlenmesi,
çocukluk çaðý zehirlenmelerinin önlenmesine,
mortalite ve morbiditesinin azaltýlmasýna
önemli katkýda bulunacaktýr. Çalýþmamýzýn,
bölgemizde görülen çocukluk çaðý zehirlenme
olgularýnýn epidemiyolojik ve klinik özelliklerini
yansýtmasý nedeniyle, alýnmasý gereken
önlemlere yol göstereceði inancýndayýz.
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