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Nadir Görülen Bir Zehirlenme Olgusu: Metanol Zehirlenmesi
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ÖÖzzeett::  Alkol kullan›m›nda zehirlenmeler en s›k etanol, metanol, etilen glikol ve isopropil alkole ba¤l› geliflmektedir. Düflük dozlarda al›mda dahi mor-
bidite ve mortaliteye yol açan metanol al›m› genellikle kaza yada intihar amaçl› olmaktad›r (2/2). Özellikle eriflkin dönemde ve erkeklerde çok görü-
len metanol zehirlenmesi çocuklarda nadir olarak bildirilmektedir. Metanol basit yap›l› alifatik alkoldür. Odun talafl›n›n distile edilmesiyle oluflur.
Kimya endüstrisinde s›kl›kla kullan›lan çözücü özelli¤i tafl›yan bir maddedir (1/1). Çeflitli solventler, boya-leke ç›kar›c›lar, antifrizler, kolonya ve is-
pirto günlük hayatta kullan›lan ve metanol içeren s›v›lard›r. 
OOllgguu::  Dokuz ayl›k erkek hasta bayg›nl›k hali ve öksürük nedeni ile götürüldü¤ü hastanede entübe edilerek ambu eflli¤inde hastanemize baflvurdu.
Özgeçmiflinde öksürük nedeni ile iki kez hastanede yatt›¤›, birkaç defa oral antibiyotik tedavisi ald›¤› ö¤renildi. Soygeçmiflinde özellik olmayan has-
tan›n a¤›rl›k, boy ve bafl çevresi persentilleri normaldi. Gövde ön yüzünde mor menekfle renk de¤iflikli¤i olan hastan›n anamnezinde ispirtolu beze
sar›ld›¤› ö¤renildi. Fizik bak›da genel durumu kötü, hipotansif, hipotermik, bradikardik olan hastan›n bilinci kapal›, dolafl›m› bozuk, spontan solunu-
mu yoktu ve ambulan›yordu. Periferik dolafl›m› bozuktu ve gögüs ve kar›n ön yüzde ispirto renginde (mor menekfle) renk de¤iflimi mevcuttu. Ifl›k ref-
leksi olmayan, pupilleri bilateral midriyatik olan hastan›n derin tendon refleksleri al›namad› ve Modifiye Glaskow Koma Skoru 3 idi. Laboratuvar tet-
kiklerinde; hipoglisemi, hiperkalemi, artm›fl anyon gap eflli¤inde dekompanse metabolik asidoz ve hipoksemi tespit edildi. ‹spirtonun neden olabile-
ce¤i metanol zehirlenmesi düflünülen hastaya etil alkol antidot olarak uyguland›, hemodiyaliz karar› verilen hastaya gerekli t›bbi uygulamalar yap›l-
d› ancak kurtar›lamad›. 
SSoonnuuçç::  Çocukluk ça¤›nda nadir rastlanan bir zehirlenme olgusu olup, literatürde günümüze dek bu kadar küçük yaflta bildirilen bir olguya rastlama-
d›¤›m›z için toplumsal davran›fl biçimlerinin yeniden gözden geçirilmesi ve bu konuda ailelerin yeterli düzeyde e¤itim almalar› gerekti¤ini vurgula-
mak istedik.  

POSTER: 48
Çocuklarda ‹laç ‹ntoksikasyonlar›: Neler Oluyor?
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AAmmaaçç::  Bu çal›flman›n amac› ilaç intoksikasyonu nedeni ile yat›r›lan çocuklarda zehirlenme olay› ile ilintili tüm verileri incelemek ve bu verilere da-
yanarak al›nabilecek önlemleri belirlemekti. 
HHaassttaallaarr  vvee  YYöönntteemm::  Bu çal›flmada hastanemize 1.1.2006-31.12.2006 tarihleri aras›nda ilaç intoksikasyonu nedeniyle yatan olgularda yafl, cins, ila-
c›n al›nd›¤› ay, al›nan etken madde, al›m flekli, al›nan etken madde say›s›, etkenin elde edilifl yolu, ilac›n al›nmas›ndan sonra ilk t›bbi müdahaleye
kadar geçen süre, hastanede kal›fl süresi, hastan›n ak›beti prospektif olarak de¤erlendirildi. 
BBuullgguullaarr::  Hastanemize 1 y›ll›k süre içinde ilaç al›m› nedeniyle 160'› erkek, 142'si k›z toplam 302 olgu yat›r›ld›. Olgular›n yafllar› 1 ay ile 16 y›l aras›n-
da de¤iflmekteydi ve 2/3'ü 4 yafl›ndan küçüktü. En fazla baflvuru nisan ay›nda (n=45) olmufltu. Kaza-ihmal nedenli zehirlenme olgular›na s›kl›kla er-
kek çocuklarda ve 3 yafl civar›nda rastlan›rken, intihar amaçl› ilaç al›mlar›n›n s›kl›kla k›zlarda ve12 yafl civar›nda oldu¤u belirlendi. ‹laç intoksikas-
yonlar› yüksek oranda evde bulundurulan ilaçlarla gerçekleflmiflti. Olgular›n 257'sinde tek ilaç al›m› sözkonusu idi. Zehirlenmeler en s›k santral si-
nir sistemine etkili ilaçlarla olmufltu, amitriptilin ise en s›k kullan›lan ilaç idi. Ondört olguda ilac›n yüksek dozlarda reçete edildikleri belirlendi. Olgu-
lar›n 283'ü ilk 6 saat içinde hastaneye baflvurmufltu ve 153'ü 6-24 saat süre ile hastanede kalm›flt›. Onalt› hastan›n tedavilerine yo¤un bak›m flartla-
r›nda baflland›, 2 olgu kaybedildi. 
SSoonnuuçç::  Olgular›n büyük ço¤unlu¤unun aile bireylerinin kulland›¤› ilaçlara kolayl›kla ulaflabildikleri görülmektedir. Ayr›ca amitriptilinin reçeteye tabi
olmadan sat›lmas› ve fiyat›n›n çok ucuz olmas› nedenleriyle kullan›m›n›n artmas›na ba¤l› olarak bu ilaçla zehirlenme oran›n›n artt›¤› saptanm›flt›r. Yi-
ne baz› ilaçlar›n rutin kullan›m›nda hekimlerce uygun dozlarda reçete edilmemesi ile zehirlenme vakalar›na rastlanmas› dikkat çekici bulunmufltur.  
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