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OlguOlgu
1616 y, y, kız çocuğukız çocuğu
GelişGeliş saati:saati: 07:07:2525
ÖyküÖykü:: Ailesi tarafından baygın halde acil servise Ailesi tarafından baygın halde acil servise 
getirildi. Annesinden alınan öyküye göre dün gece getirildi. Annesinden alınan öyküye göre dün gece 
babasıyla   tartıştığı ve sonrasında odasına gittiği babasıyla   tartıştığı ve sonrasında odasına gittiği 
öğrenildi. Gece annesi geç uyuduğunu, sabah öğrenildi. Gece annesi geç uyuduğunu, sabah 
uyandıramadığını ve direkt acile getirdiklerini ifade uyandıramadığını ve direkt acile getirdiklerini ifade 
etti.etti.
ÖzgeçmişÖzgeçmiş:: Özellik yokÖzellik yok
SoygeçmişSoygeçmiş:: ÖzellikÖzellik yokyok
AAllerjillerji:: yokyok

FizikFizik mmuayeneuayene

VitallerVitaller:: TA:1TA:1228/8/75mmHg, 75mmHg, Nb:131Nb:131//dkdk,,
SS:1SS:10/0/dkdk, , Ateş:36Ateş:36.3.3ooCC

Pulse OPulse O22:96 (:96 (oksijensizoksijensiz))
GKS:GKS: EE11MM44VV11 nonkooperenonkoopere, , nonoryantenonoryante
Cilt:Cilt: KuruKuru, sıcak , sıcak 
SolunumSolunum sissistemitemi:: ÖndenÖnden dinlemekledinlemekle eşiteşit

RalRal, , RonküsRonküs yokyok
KVS :KVS : S S 11S S 22 ritmikritmik EkEk sesses veve üüfürümfürüm yokyok
BatınBatın:: SerbestSerbest, , barsak sesleri azalmışbarsak sesleri azalmış
NM:NM: IR +/+ IR +/+ midriyatikmidriyatik,,

LateralizanLateralizan defisitdefisit yokyok
BabinskiBabinski --//--



3

TANI

Öykü

Fizik Muayene

Vital Bulgular

Ne YaparsNe Yaparsıınnıız ?z ?

ZehirlenmeZehirlenme ??????

Etken nedir?
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Kuru ciltKuru cilt
MidriyatikMidriyatik pupillerpupiller
Baskılanmış Baskılanmış mentalmental durumdurum
TaşikardiTaşikardi
Azalmış barsak sesleriAzalmış barsak sesleri

AntikolinerjikAntikolinerjik sendromsendrom

AntikolinerjikAntikolinerjik sendromsendrom
İlaçlar:
Bellodan Alkaloidleri (Atropin, Skopolamin)
Trisiklik antidepresanlar (TSA) 
Fenotiyazinler
Parkinson tedavisinde kullanılan ilaçlar
Kas gevşeticiler
Mantarlar:
Amanita muskarina
Datura stramonium
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Mental durumu baskılayan

Diğer antidepresan ilaçlar; 

1. Trisiklik antidepresanlar (TSA), 
2. Atipik antidepresanlar (heterosiklikler),
3. Selektif serotonin re-uptake inhibitörleri 
(SSRİ)
4. Monoamin oksidaz inhibitörleri (MAOİ)

Öykü tekrarlanınca annenin Öykü tekrarlanınca annenin 
LaroxylLaroxyl®® (25mg draje) kullandığı, (25mg draje) kullandığı, 
kutunun boşaldığı ve içinden kutunun boşaldığı ve içinden 
yaklaşık 30 tane alındığı öğrenildi.yaklaşık 30 tane alındığı öğrenildi.
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?
Bu hastaya yaklaşımınız nasıl 

olmalıdır?

TSA’ larla zehirlenmelere yaklaşışım 

ABC ABC 
Hastanın Hastanın damaryoludamaryolu açılarak serum açılarak serum 
fizyolojik fizyolojik infüzyonuinfüzyonu başlandı.başlandı.

Hasta Hasta entübeentübe edildi. edildi. 
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Amerika Zehir Danışma Merkezleri Birliği
(AAPCC);

Erişkin hastalarda görülen zehirlenme nedenleri 
arasında antidepresan ilaçlar sekizinci (%4)sıradadır. 

Antidepresan zehirlenmelerinin ölümcül zehirlenmeler 
arasında üçüncü sırada yer aldığı bildirilmektedir.

Bronstein, A.C., Spyker, D.A., Cantılena, L.R., Green, J.L., Rumack, B.H., Heard, S.E., 2008.  2007 Annual Report of
the American Association of Poison Control Centers’ National Poison Data System (NPDS): 25th Annual Report. Clin.
Toxicol. 46, 927-1057.

Epidemiyoloji 

DEÜ-ZDM, 1993-1995 yılları arasında  ilaç
zehirlenmelerinin %11.3’nü TSA’ın oluşturduğunu
bildirmektedir.

DEÜ-Acil servise; 1993-2004 yılları arasında 
antidepresan zehirlenmesi ile başvuran hastaların ;
TSA’ lar (%58.4) 
SSRİ’lar (%22.5), 
Heterosiklik antidepresanlar (%7.9) 
MAOİ‘leri (%1.7) oluşturmaktadır.

Kalkan Ş, Tunçok Y, Güven H. İlaç ve Zehir Danışma Merkezine bildirilen olgular. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp
Fakültesi Dergisi 1998; 12:275-83.

Unverir P, Atilla R, Karcioğlu O, Topacoglu H, Demiral Y, Tuncok Y. A retrospective analysis of antidepressant
poisonings in the emergency deparment: 11-year experience. Vet Hum Toxicol 2006; 25:1-8.
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Hastanın aldığı doz Hastanın aldığı doz 
toksiktoksik midir?midir?

Toksik doz
TSA’ın terapötik indeksi dardır. 

Günlük terapötik dozun 10 katından daha az 
dozlarda bile ciddi zehirlenmelere neden olabilirler. 

Yaşamı tehdit edici dozları 10-20 mg/kg arasıdır. 

Küçük çocuklarda 50 mg.lık tek bir tablet bile 
ölümcül olabilir.
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DekontaminasyonDekontaminasyon yöntemleri yöntemleri 
uygulanmalı mıdır ?uygulanmalı mıdır ?

TSA’ larla zehirlenmelere 
yaklaşışımda 

Farmakokinetik ve toksikokinetik özellikler-I:

Antikolinerjik etkileri emilimlerinin geçikmesine
yol açar. 

Karaciğerde ilk geçiş eliminasyonuna uğrarlar. 

TSA’ın oral bioyararlanımları düşük ve 
değişkendir. 
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Farmakokinetik ve toksikokinetik
özellikler-II:

Toksik dozlarda metabolizmalarının doygunluğa 
ulaşması bioyararlanımlarını artırır. 

Lipofiliktir. 

Sanal dağılım hacimleri geniş (15-40 L/kg) ve 
yarı-ömürleri uzundur. 

Kc.de CYP1A2, CYP2C19 ve CYP3A4, CYP2D6
ile metabolize edilirler.

CYP2D6 enzim inhibitörleri
- Kinidin
-SSRİ: Paroksetin

Fluoksetin
Norfluoksetin

trisiklik antidepresanların biyotransformasyonunu
yavaşlatır.
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Hastaya mide yıkaması yapıldı. 
Aktif kömür verildi. 
Foley sonda takıldı.

Hangi tetkikleri istersiniz ?Hangi tetkikleri istersiniz ?
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KŞ:86 EKG

BFT /Elektrolit:N

Arteriyel
Kan Gazı

Beyin BT:N

Toksikolojik Tarama (-)

Hastada var olan klinik bulgular TSAHastada var olan klinik bulgular TSA
zehirlenmesi ile uyumlu mudur?zehirlenmesi ile uyumlu mudur?

TSA zehirlenmesinin TSA zehirlenmesinin patofizyolojisipatofizyolojisi
nedir?nedir?
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TSA zehirlenmesinde patofizyoloji

Nörotransmiter uptake’inin inhibisyonu
- Noradrenalin
- Serotonin

Reseptör blokajı
- Serotonerjik
- Alfa-adrenerjik
- Histaminerjik
- Muskarinik

Toksik etki  mekanizması-I:

Kardiyotoksik etkiler içinde;

Katekolaminlerin geri alım inhibisyonu 
Antikolinerjik etkiler  sonucu; hipertansiyon ve 

taşikardi
Periferik alfa adrenerjik reseptör blokajı sonucu 

hipotansiyon
Miyokardın hızlı sodyum kanallarının blokajı sonucu 

kardiyak ileti bozuklukları
Membran stabilize edici etki ile  miyokard 

depresyonu yer alır. 
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Toksik etki mekanizması-II:
Santral sinir sistemi etkileri;

Antikolinerjik etkiler sonucu, sedasyon ve koma,  

Beyinde noradrenalin ve serotonin geri alımının    
inhibisyonu ya da diğer santral etkiler sonucu görülen 
nöbettir.

Kardiyovasküler sistem
İletide geçikme PR, QRS ve QT 

aralığında uzama, 
T40-ms ekseninde sağa 
rotasyon (120-2700C), 
atrioventriküler blok, 

Ritm bozuklukları Taşikardi,bradikardi,
torsades de pointes, 
ventriküler fibrilasyon, 
asistoliHipotansiyon

Santral sinir sistemi
Mental durumda 
değişiklik

Deliryum, psikoz, 
letarji, koma

Myoklonus

Nöbet

Klinik bulgular-I:
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Klinik bulgular-II:
Antikolinerjik bulgular
Mental durum değişikliği
Taşikardi
Midriyazis
Deri-mükoz membranlarda kuruma, terlemede azalma
Hipertermi
İdrar retansiyonu
Paralitik ileus

Solunum depresyonu, aspirasyon ve akut respiratuvar distres
sendromu (ARDS).

Uzamış nöbet ve komanın komplikasyonu olarak rabdomiyoliz ve
böbrek yetmezliği.

TSA zehirlenmesine bağlı-ileti 
bozukluklarının mekanizması

Hızlı sodyum 
kanallarının blokajı

Aksiyon potansiyelinin 
Faz 0 (depolarizasyon) 
da yavaşlama
Ventriküler
depolarizasyonun
yayılmasında
yavaşlama ve QRS 
süresinde uzama
Faz 4 ve 
repolarizasyonun
yavaşlaması ve QT
süresinde uzama. 



16

EKG:EKG: QRS;QRS; 0.10.133msms QTQTcc;; 0.30.322msms

TSA zehirlenmesinde TSA zehirlenmesinde 

QRS süresi ;QRS süresi ;
100 100 msms den fazla ise nöbet den fazla ise nöbet insidansıinsidansı, , 
160 160 msms fazla ise fazla ise ventrikülerventriküler aritmi aritmi insidansıinsidansı artarartar
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Kan gazı: Kan gazı: pHpH:7.35:7.35

1.1.AsidozAsidoz
2.QRS 2.QRS intervaliintervali 100 100 msms’’denden genigenişş
3.3.RefrakterRefrakter hipotansiyonhipotansiyon
4.4.VentrikVentriküülerler Aritmi Aritmi 

pHpH 7.7.4455--7.557.55 hedeflenirhedeflenir

HANGHANGİİ DURUMLARDA NaHCODURUMLARDA NaHCO33 VERVERİİLLİİR?R?

5 ampul (1mEq/kg) 5 ampul (1mEq/kg) NaBikarbonatNaBikarbonat infinfüüzyonuzyonu uygulanduygulandıı

İİdrarın alkalileştirilmesi neden drarın alkalileştirilmesi neden 
önemli?önemli?

ManagementManagement of of thethe cardiovascularcardiovascular complicationscomplications of of tricyclictricyclic antidepressantantidepressant
poisoningpoisoning : role of : role of sodiumsodium bicarbonatebicarbonate..
ThisThis clinicalclinical studystudy supportssupports thethe useuse of of sodiumsodium bicarbonatebicarbonate in in thethe managementmanagement of of thethe
cardiovascularcardiovascular complicationscomplications of of tricyclictricyclic antidepressantantidepressant poisoningpoisoning. . 
ToxicolToxicol RevRev. 2005;24(3):195. 2005;24(3):195--204.204.

Sodyum kanal blokajıSodyum kanal blokajı
Kardiyak iletimde iyileşmeKardiyak iletimde iyileşme
KontraktilitedeKontraktilitede artışartış
VentrikülerVentriküler ektopikektopik atımları baskılamaatımları baskılama
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Serum TSA düzeyi tespiti yapılmalı Serum TSA düzeyi tespiti yapılmalı 
mı?mı?

Serum TSA düzeyi tespitinin tanıyı doğrulamak 
dışında bir yararı yoktur.
Zehirlenmenin şiddeti ve prognoz hakkında bilgi 
vermemektedir. 
EKG bulguları hem tanı koymada hem de 
hastalığın şiddeti ve prognozu hakkında bilgi 
vericidir. 

08:0008:00
EE11MM44VV11 nonkooperenonkoopere, , nonoryantenonoryante
Yatış amacıyla aYatış amacıyla anestezinestezi konskonsültasyonuültasyonu
istendiistendi..
Hasta tonik Hasta tonik klonikklonik konvülziyonkonvülziyon geçirmeye geçirmeye 
başladıbaşladı

NE YAPARSINIZ ?NE YAPARSINIZ ?
TSA NTSA NÖÖBET TEDAVBET TEDAVİİSSİİ

NEDNEDİİR?R?
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TSATSA--nöbet tedavisinöbet tedavisi

BenzodiazepinlerBenzodiazepinler:: Nöbet varlığında..Nöbet varlığında..
TiyopentalTiyopental:: StatusStatus epilepticus’taepilepticus’ta
FenitoindenFenitoinden kaçın,kaçın, kardiyak yan etki riskikardiyak yan etki riski

Hastaya 5mg Diazepam i.v
yapıldı

İİzlemzlem

11:0011:00
2. 2. DozDoz aktifaktif kömürkömür (25mg)(25mg)

1111::4545
Anestezi yoğun bakıma yatırıldıAnestezi yoğun bakıma yatırıldı

24 saat sonra24 saat sonra
GKS:15 GKS:15 kokoooperepere,, oryanteoryante Nb:110/dkNb:110/dk
3 gün sonra3 gün sonra taburcutaburcu
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TSA zehirlenmelerinde genel tedavi 
yaklaşımıyaklaşımı

Acil ve destek tedavi:

ABC nin sağlanması. 
Kusturmak nöbet aktivitesine neden olabilir. 
Mide yıkaması ilk 6 saate kadar yapılabilir (antikolinerjik

etkileri). 
Aktif kömürün verilebildiği 20-30 mg/kg’ı geçmeyen

alımlarda mide yıkamasına gerek yoktur. 
Bilinci kapalı hastada tekrarlayan dozda aktif kömür
0.5 g/kg her 4-6 saatte uygulanabilir.

Toksik etki Tedavi
İletide geçikme
QRS >0.12s, T40-ms ekseni >1300 NaHCO3 (1-2 mEq/kg i.v) 

pH= 7.45-7.55
Ritm bozuklukları
Sinüs taşikardisi Tedavi gerektirmez
Geniş kompleksi taşikardi/
ventriküler taşikardi NaHCO3 (1-2 mEq/kg i.v.)

Lidokain
Erişkin dozu: 1-1.5mg/kg i.v. 
Refrakter ise takiben 0.5-
0.75mg/kg/bolus, 3-5dk. da
(total doz:  3mg/kg).
Çocuk dozu: 1mg/kg i.v. bolus, 
takiben 20-50 μg/kg/dk devamlı 
infüzyon. 

Torsades de point Magnezyum sülfat ve pacemaker

Spesifik ilaçlar ve antidotlar
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Toksik etki Tedavi

Hipotansiyon %0.9 NaCl infüzyonu (10-20mL/kg)
NaHCO3 (1-2 mEq/kg i.v.)
Norepinefrin, Dopamin

Nöbet Erişkin: 5-10 mg diazepam 5-10 
dakikada maksimum doz 30 mg/gün
Çocuk   : 0.2-0.5 mg/kg 5 dakikada bir 
i.v., maksimum doz küçük  çocuklarda  
5 mg, büyük çocuklarda 10 mg

Spesifik ilaçlar ve antidotlar

Eliminasyonu arttırıcı yöntemler

TSA zehirlenmesinde, proteinlere bağlanma 
oranının yüksek olması nedeniyle hemodiyaliz ve 
hemoperfüzyon etkili değildir.

TSA’ların enterohepatik sirkülasyona girmeleri 
nedeniyle tekrarlayan doz aktif kömür 
uygulamasının TSA’ın yarılanma ömrünü 
kısalttığı bildirilmiştir.
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TCA zehirlenmelerinin tedavisinde 
araştırma aşamasındaki antidotlar; 
L-NAME
(Pentel et al. 1995; Tuncok et al.)
TCA Fab
(Pentel et. 1995; Dard et al. 1996; Heard et al.2006)
Glukagon
(Kaplan et al. 2008)

Vazopressin, terlipressin
(Zuidema et al. 2007)
Adenozin reseptör antagonistleri
(Kalkan et al. 2004, Akgun et al. 2008)

Proje adı: “Antidepresan İlaçlarla
Zehirlenmelere Bağlı Kardiyovasküler
Toksik Etkilerin Oluşum Mekanizmasında
Adenozinin Rolü”

Proje no: TÜBİTAK, SBAG-107S251 

Proje yürütücüsü: Doç.Dr.Şule Kalkan

Proje ekibi: Prof.Dr. Hakan Gürdal
Prof.Dr.Alper İskit
Prof.Dr. Yeşim Tunçok
Öğr.Gör.Dr. Nil Hocaoğlu Aksay

Bursiyerler:Dr. Kubilay Oransay
Ecz. Müjgan Büyükdeligöz

.
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İletişim: sule.kalkan@deu.edu.tr


