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Olgu Sunumu

Çocuk Yoğun Bakım Servisinde İzlenen
Bir Bebekte Gelişen Digoksin Zehirlenmesi:
Olgu Sunumu
A Baby Developing Digoxin Poisoning in Pediatric
Intensive Care Unit: A Case Report
Ayşe Berna Anıl
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ÖZET
Digoksin en sık kullanılan pozitif inotropik ajanlardan biridir. Te davi edici doz ara lığının dar olmasından dolayı digoksin
zehirlenmesi kolaylıkla gelişebilmektedir. Bu olgu sunumunda kritik hastalarda digoksin zehirlenmesinin daha ko lay gelişebileceğinin vurgulanma sı amaçlanmı ştı r.
Özof agus atrezi si, tra keoözof agiyal f istül, ventriküler septal def ekt tanılarıyla izlenen 3 aylı k kı z olgu kalp yetmezliği nedeniyle çocuk yoğun bakı m servisine alınmıştır. Do pamin, dobutamin ve furosemid tedavileri başlanan olgunun izleminde yükleme dozu ya pılmadan uygun idame dozda oral di goksin damla başlanmı ştır. Ancak ol guda digoksin zehirlenmesine bağlı at rioventriküler (AV) tam blok ge lişmiştir.
Sonuç olarak digoksin zehirlenmesi kritik hastalarda te davi dozunda da gö rülebilmekte ve AV blo ğa neden ola bilmektedir. CAYD 2015;2(1):35-40.
Anah tar Ke li meler: Digoksin zehirlenmesi, bebek, atrioventriküler blok, digoksin antikoru.
SUM M A RY
Digoxin is one of the most fre quently used positive inotropic agents. Digoxin toxicity can easily develop due to the narrow the rapeutic dose range. In this case report, we aimed to emphasize that di goxin poisoning may come out more
easily in critical patients.
A 3 month-old girl with esophageal at resia and trac heoesophageal fis tula developed heart fa ilure due to ven tricular septal def ect and admitted to pe diatric intensive care unit. Ap propriate ma intenance dose of oral digoxin treatment without a loading dose was started in addition to do pamine, do butamine and fu rosemide. Ho wever, atrioventricular (AV)
block was developed due to di goxin intoxication.
As a re sult, digoxin toxicity might occur even in therapeutic dose ranges in critically ill patients leading to AV block.
CAYD 2015;2(1):35-40.
K e y w o r ds : Digoxin toxicity, inf ant, atrioventricular block, digoxin antibody
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GİRİŞ
Digoksin, kalp yetmezliği ve çeşitli aritmilerin
tedavisinde yaklaşık 200 yıldır kullanılmakta olan
bir kardiyak glikozittir. Tedavi edici doz aralığının
dar olması, digoksin zehirlenmesinin sık görülmesinin en önemli sebeplerinden biridir. Ayrıca, tedavi
doz aralığında da çeşitli faktörlere bağlı olarak zehirlenmeler görülebilmektedir. Bu nedenle digoksin
başlama endikasyonlarını doğru belirlemek, ilacın
dozunu dikkatli bir şekilde düzenlemek önemlidir.
Zehirlenme durumunda iştahsızlık, bulantı, kusma,
ishal, huzursuzluk, uyuklama, yorgunluk ve renk
algılamada bozukluk gibi özgül olmayan bulgular
görülürken, ilaç kan düzeyi arttıkça elektrokardiyografi (EKG)’de sinüs bradikardisi, atriyoventriküler (AV) blok, taşikardi ve venriküler fibrilasyon
gibi hayatı tehdit eden ritim bozuklukları ortaya çıkabilmektedir (1).
Bu olgu ile çocuk yoğun bakım servisinde izlenen bir bebekte gelişen digoksin zehirlenmesi sunularak kritik hastalarda digoksin zehirlenmesinin uygun doz aralığında dahi görülebileceğine ve ilk bulgunun AV tam blok olabileceğine dikkat çekilmek
istenmiştir.

OLGU
Kalp yetmezliği nedeniyle entübe edilen üç aylık
kız olgu, çocuk yoğun bakım servisine alındı. Öyküsünden ventriküler septal defekt (VSD), trakeoözofagiyal fistül (TÖF) ve özofagus atrezisi nedeniyle izlendiği, gastrostomi ve servikal özofagostomi
operasyonu sonrası kalp yetmezliği geliştiği öğrenildi. Soygeçmişinde özellik belirtilmedi. Servise
kabulünde vücut ağırlığı 3000 gr (<3 p), boy 55 cm
(10-25 p) ve baş çevresi 37 cm (3-10 p) olarak ölçüldü. Fizik muayenesinde hipoaktif, letarjik (sedasyon altında), cilt rengi soluk, kapiller dolum zamanı 2 saniye, saO2 %99 (FiO2 %40), kan basıncı 60/41
mmHg, solunum sayısı 42/dk (3,5 numara kaflı tüp
ile entübe edilmiş; mekanik ventilatörde basınç
kontrollü senkronize intermitant zorunlu solunum
modunda; sedasyon-analjezi altında), kalp tepe atımı (KTA) 138/dk/ritmik olarak saptandı. Solunum
sesleri iki taraflı eşit ve kaba olup bazallerde krepitan raller mevcuttu. Sternumun solunda 3-4. interkostal aralıkta 3/6 şiddetinde pansistolik üfürüm
tespit edildi. Batın rahat, karaciğer kot altında 4 cm,
kenarı keskin ve sert şekilde ele geliyordu. Ekstremiteler olağan, turgor-tonus normaldi. Kan gazında
pH: 7,39, PCO2: 55 mmHg, PO2: 80 mmHg, HCO3:
32,1 mmol/L, BE: 9 mmol/L, SaO2: 99, Laktat: 0,5
tespit edildi. Temel biyokimyasal tetkikleri normal
olarak saptandı. Akciğer grafisinde belirgin kardiyomegali, hiler bölgelerde dolgunluk ve pulmoner
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damarlarda artışı mevcuttu. Ekokardiyografi’de
(EKO) geniş VSD ve patent foramen ovale (PFO)
saptanan olguda kalp yetmezliği düşünüldü. Hipotansiyonu ve mekanik ventilatör desteğine gereksinimi olan olguya dopamin (10 mcg/kg/dk), dobutamin (5 mcg/kg/dk) ve furosemid (2 mg/kg/gün)
tedavileri başlandı. Olgunun günlük sıvısı 80
ml/kg olarak kısıtlandı. İzlemin 3. gününde kalp
yetmezliği bulguları gerileyen, KTA ve kan basıncı
normal seyreden olgunun dopamin ve furosemid
tedavileri sonlandırıldı. Digoksin (idame tedavisi:
0,04 mg/kg/gün, 2x1 damla oral) ve spironolakton
(1 mg/kg/gün) başlandı. Digoksin tedavisi öncesi
çekilen EKG’de sinüs ritmi saptandı. Serum elektrolitleri, karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri normal
sınırlar içindeydi. Digoksin tedavisinin 5. gününde
digoksin düzeyinin 0,9 ng/ml saptanması üzerine
dobutamin infüzyonu kesilerek spironolakton tedavi dozu 2 mg/kg/gün çıkıldı. Mekanik ventilatörde
izlenen olgunun izleminin 17. gününde bradikardi
(KTA: 54/dk) tespit edildi. Bu sırada SaO2 %97, solunum sayısı 43/dk, kan basıncı 93/48 mmHg,
KDZ 2-3 sn olarak belirlendi. Olası elektrolit bozukluğu ve digoksin zehirlenmesi açısından hasta tetkik edildi. Temel biyokimyasal tetkikleri ve arter
kan gazı değerleri normal saptanan olguda CK-MB
6 ng/ml (N: 0-5), Troponin I 0,07 ng/ml (N: 0-0,06),
serum digoksin düzeyi 7,1 ng/ml (N: 0,8-2) olarak
saptandı. EKG’de AV tam blok saptanan olgunun
digoksin tedavisi sonlandırıldı (Resim 1). Gastrostomiden beslenme kesildi, damar içi idame sıvı tedavisi (100 ml/kg/gün) başlandı. Olguya aktif kömür (önce 1 g/kg, 4 saat sonra 0,5 g/kg) uygulandı.
Bradikardi için üç doz atropin (0,1 mg İ.V.) verildi
ancak tedaviye yanıt alınamadı. Devam eden AV
tam blok nedeniyle 8 mg Digoksin antikoru (DigiFab®, 40 mg/vial, Digoxin Immune Fab, Protherics
UK Ltd) [kullanılacak digoksin antikoru (mg): Serum digoksin miktarı (ng/ml) x 5,6 x hastanın ağırlığı (kg)/1000 x 64] serum fizyolojik içinde 30 dakikalık infüzyon şeklinde verildi (2). Digoksin antiko-

Şekil 1. Tedavi öncesi EKG’de saptanan AV tam blok.
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Şekil 2. Tedavi sonrası olgunun EKG’si

ru tedavisine bağlı yan etki gözlenmedi. Bradikardinin başlangıcından 13, digoksin antikoru verilmesinden 8 saat sonra olguda normal sinüs ritmi elde
edildi (Resim 2). Zehirlenme tespit edildikten 12 saat sonra kan digoksin düzeyi 4,3 ng/ml olarak saptanan olgunun izleminde KTA’ı 110-120/dk arasında seyretti. İkinci ve 3. günlerde bakılan serum digoksin düzeyi sırasıyla 2,4 ng/ml ve 1,4 ng/ml olarak ölçüldü.

TARTIŞMA
Digoksin, kalp yetmezliğinin uzun dönem tedavisinde halen önemli bir yere sahiptir. Pozitif inotropik, parasempatomimetik ve antiaritmik etkileri
mevcuttur. Miyositlerde Na-K ATPaz pompasını inhibe edip hücre içi kalsiyum düzeyini arttırarak pozitif inotrop etkisini göstermektedir. Olgumuzda da
VSD’ye bağlı kalp yetmezliği tespit edilmesi nedeniyle akut tedavi sonrası digoksin başlanmıştır.
Digoksin zehirlenmesi, digoksin tedavisi alan
hastaların %5-15’inde görülen önemli bir klinik
problemdir. Bu nedenle, digoksin tedavisine başlamadan önce EKG ve elektrolitler mutlaka değerlendirilmeli, EKG bulguları tedaviye yanıt ve digoksin
zehirlenmesi açısından izlenmelidir. İlacın tedavi
edici doz aralığının dar olması nedeniyle digoksin
dozu hesaplamasının dikkatli yapılması ve en az iki
kez kontrol edilmesi önerilmektedir (3). Olgumuzun digoksin tedavisi öncesi EKG ve kan biyokimya değerleri normal sınırlar içindeydi. Akut tedavi
için hızlı etkili inotroplar (dopamin, dobutamin)
başlanmış olduğundan digoksin, yükleme tedavisi
yapılmadan oral idame dozda uygulanmıştır.
Digoksin zehirlenmesi, ilacın serum düzeyi ile
korelasyon göstermektedir. Serum digoksin düzeyi
2 ng/ml’den düşük olgularda EKG bulgularının gelişmediği, 3 ng/ml’nin üstündeki değerlerde ise zehirlenme ile ilişkili ritim bozukluklarının ortaya çıktığı bulunmuştur. Bu yüzden zehirlenmeye geçiş
değeri olarak 2-3 ng/ml arası kabul edilmiştir

(4,5,6). Yaş, dağılım, böbrek fonksiyonları ve elektrolit düzeyleri digoksin zehirlenmesinin ortaya çıkışında rol oynayan en önemli faktörlerdir (4,7). Digoksin kullanılırken hastanın hidrasyonunun bilinmesi önemlidir. Özellikle yenidoğan ve süt çocuğu
döneminde dehidratasyonun çabuk gelişebileceği
ve bu durumun zehirlenmeyi kolaylaştıracağı unutulmamalıdır. Diüretik, fototerapi ve sıvı kısıtlaması gibi ekstraselüler sıvıyı azaltan tedavilerin dehidratasyon geliştirerek ilaç dağılım hacmini azaltacağı, dolayısıyla zehirlenmeyi kolaylaştıracağı öne sürülmektedir (8). Diüretikler kalp yetmezliği tedavisinde oldukça sık kullanılan ilaçlardır. Diüretik–digoksin kombinasyonunun özellikle potasyum ve
magnezyum kaybına neden olabileceği, bu kayıplara bağlı olarak digoksin zehirlenmesi riskinin 3 kattan fazla arttığı bildirilmektedir. Özellikle loop diüretiklerinin daha fazla zehirlenmeye yol açtığı rapor edilmektedir (9). Olgumuzda kalp yetmezliği
nedeniyle yapılan sıvı kısıtlaması ve diüretik kullanımının zehirlenme için kolaylaştırıcı faktörler olabileceğini düşünmekteyiz. Hastanın digoksin tedavisi ile izleminde kan potasyum ve kalsiyum düzeylerinin normal olduğu görülmüş ancak serum
magnezyum düzeyi ölçülememiştir.
Digoksin zehirlenmesinde iştahsızlık, bulantı,
kusma, ishal, huzursuzluk, uyuklama, yorgunluk
ve renk algılamada bozukluk gibi bulgular görülebilmektedir. Yapılan bir çalışmada, digoksin zehirlenmesi ile gelen olgularda en sık gastrointestinal
sistem bulgularının saptandığı görülmüştür (10).
Ancak bebeklerde kalp dışı belirtileri görmek her
zaman mümkün olmayabilmektedir. Özellikle süt
çocuklarında zehirlenmenin ilk ve tek bulgusu kardiyak etkilenme olabilmektedir. Bizim olgumuzun
3 aylık olması, entübe olması nedeniyle verilen sedasyon-analjezi tedavisi ve özofagus atrezisi nedeniyle gastrostomiden beslenmesi, olası iştahsızlık,
kusma, halsizlik ve uyuklama gibi belirtilerin saptanamamasına neden olmuştur.
Digoksin zehirlenmesinde mortaliteyi kardiyak
bulgular belirlemektedir. Supraventriküler taşikardi, ventriküler taşikardi ve AV bloklar yaşamı tehdit
eden aritmilerdir (11). Digoksin, ileti sistemini baskılayıp kardiyak otomatisiteyi uyararak kalp ile ilgili bulgulara neden olmaktadır. Sinoatriyal (SA)
düğümün baskılanması sonucunda en sık sinus
bradikardisi gelişmektedir. Ancak AV düğüm, SA
düğümden çok daha sık etkilenmekte ve birinci derece AV blok en yaygın görülen dijital etkisi olarak
bildirilmektedir. Zehirlenme şiddeti arttıkça Mobitz
tip I veya AV dissosiasyonla birlikte III. derece AV
blok görülebilmektedir. Mobitz tip II ikinci derece
AV blok digoksin zehirlenmesinin nadir görülen bir
komplikasyonudur (12,13). Olgumuzda zehirlen-
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meye bağlı olarak bradikardi gelişmiş ve EKG’de
AV tam blok saptanmıştır.
Zehirlenme bulguları olan hastada serum digoksin düzeyi yanında serum elektrolitleri, arter kan
gazı, böbrek ve karaciğer fonksiyon testleri ölçülmelidir (11). Olgumuzda serum digoksin düzeyi
yüksek olup kan biyokimyası ve kan gazı ölçümleri
normal saptanmıştır.
Zehirlenme tedavisinde öncelikle digoksin kesilmelidir. İlacın son verilişinden sonraki 1 saat içinde
mide lavajı önerilmektedir. Zehirlenme zamanına
bakılmaksızın ardışık doz aktif kömür uygulaması
yapılmalıdır (11). Olgumuzda da digoksin kesilerek
aktif kömür uygulanmıştır.
Bradikardi ve AV blok geliştiği durumlarda atropin kullanılmalıdır. AV blok saptanmadığı takdirde
potasyum normal düzeylerde olsa dahi potasyum
verilebileceği belirtilmektedir. Disritmi mevcutsa lidokain, difenilhidantoin veya propanolol başlanabilmektedir (14, 15). Olgumuzda bradikardi ve AV
tam blok saptanması üzerine üç defa atropin tedavisi uygulanmış ancak klinik yanıt alınamamıştır. Tedaviye yanıt vermeyen, yaşamı tehdit eden disritmisi olan digoksin zehirlenmelerinde digoksin antikoru kullanılabilmektedir. Digoksin antikorları, digoksin ile immunize edilen koyunlardan elde edilen immunglobulin parçalarıdır. Hedef hücrelerde
digoksine bağlanarak, Na-K-ATPaz pompasının inhibisyonunu ortadan kaldırmaktadırlar. Ayrıca İmmun kompleks yapısı oluşturarak digoksini etkisizleştirmekte ve idrarla atılmasını sağlamaktadır. Yarılanma ömrü oldukça kısadır (10-20 saat). Zehirlenmeden 4 saat sonraya kadar çok etkilidir. Ancak
3 gün sonra bile yüksek düzeydeki digoksin düzeylerine etkili olduğu bildirilmektedir. Digoksin antikorunun 40 mg'ı yaklaşık 0,66 mg digoksin bağlama
kapasitesine sahiptir. Tedavi maliyeti pahalı, yan etkisi azdır (atopi, hipopotasemi). Çocuklarda digoksin zehirlenmelerinde; 0,3 mg/kg'dan veya 4mg ve
daha fazla digoksin alındığında, serum digoksin
düzeyi 6 ng/ml'den yüksekse, serum K düzeyi ani
olarak 5,5 mEq/L ve daha fazla yükseldiğinde
ve/veya EKG'de kalp atımları 40/dk ve altında
saptandığında, ritim bozuklukları, iletim bozuklukları (AV bloklar), kardiyojenik şok geliştiğinde, digoksin antikoru tedavisine acilen ihtiyaç vardır (11).
Bizim olgumuzda atropine dirençli AV tam blok nedeniyle digoksin antikoru verildi ve uygulamadan
8 saat sonra tedaviye olumlu yanıt alındı. Tedaviye
bağlı herhangi bir yan etki gözlenmedi.
Digoksin antikoru bulunmadığı durumlarda ileri derecede AV blok gelişmişse geçici kalp pili takılabilmekte; asistole neden olabileceği için mümkünse kardiyoversiyondan kaçınmak gerekmektedir.
Yine de mutlaka yapılması gerekiyorsa en düşük
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enerji dozu ile yapılmalıdır (16). Bizim olgumuzda
digoksin antikoru uygulaması sonrası EKG bulgularının düzelmesi ve digoksin kan düzeyinin düşmesi sebebiyle ek tedavi veya girişime ihtiyaç duyulmamıştır.
Sonuç olarak, yaşı küçük kritik çocuklarda uygun dozda verilse bile, digoksin zehirlenmesinin
oluşabileceği akılda tutulmalıdır. Bu olgularda hastanın tek bulgusu ritim bozukluğu olabilmekte ve
digoksin antikoru tedavisine iyi yanıt vermektedirler.
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