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Sunum PlanıSunum Planı

Klinik toksikoloji nedir?

Klinik toksikolojinin gelişimi

Dünyada ve Türkiye’de Klinik Toksikoloji 

Yataklı Sağlık Kuruluşlarındaki Klinik Toksikoloji 
uygulamaları

Bu uygulamalarda farmakologların rolü



Endüstriyel 
Toksikoloji

Adli 
Toksikoloji

Veteriner 
Toksikoloji

Klinik 
Toksikoloji

Çevresel 
Toksikoloji

Moleküler 
Toksikoloji

Toksikoloji

Zehirlenmelerin 
önlenmesi, 
izlenmesi, 

değerlendirilmesi 
ve tedavisini 
kapsayan bir 
bilim dalıdır.

Zehirlenmelerin 
önlenmesi, 
izlenmesi, 

değerlendirilmesi 
ve tedavisini 
kapsayan bir 
bilim dalıdır.

Eski Romalı hekimler Roma imparatorları için 
“universal antidote” u bulmuşlar.

“Universal antidote” konsepti 20. yüzyılın ikinci 
yarısına kadar devam etmiştir. 

19. yüzyılın sonunda kimyasal ve ilaç endüstrisindeki 
gelişmelerle çok sayıda yeni toksinle karşılaşılmış, 

II. Dünya Savaşından sonra hastanelere zehirlenme ile 
ilgili başvuruların çoğunun özkıyım girişimi sonucu 
olduğu fark edilmiştir.  

Eski Romalı hekimler Roma imparatorları için 
“universal antidote” u bulmuşlar.

“Universal antidote” konsepti 20. yüzyılın ikinci 
yarısına kadar devam etmiştir. 

19. yüzyılın sonunda kimyasal ve ilaç endüstrisindeki 
gelişmelerle çok sayıda yeni toksinle karşılaşılmış, 

II. Dünya Savaşından sonra hastanelere zehirlenme ile 
ilgili başvuruların çoğunun özkıyım girişimi sonucu 
olduğu fark edilmiştir.  

Klinik Toksikoloji Nasıl 
Gelişti?



Dünyada Klinik Toksikoloji

Avrupa’da Farmakoloji Anabilim 
Dalları içinde, Zehir Danışma 
Merkezleriyle birlikte çalışan, 
Klinik Farmakoloji ile birlikte ya da 
ayrı olarak “Klinik Toksikoloji”
bölümleri yer alıyor. 

ABD’de Klinik Toksikoloji Yan Dal Uzmanlığı Tıpta 
Uzmanlık Eğitimi Akreditasyon Kurulu (Accredition
Council for Graduate Medical Education) tarafından resmi 
olarak kabul edildi (1998). 

Dünyada ZDM’lerDünyada ZDM’ler
İlk ZDM  Hollanda’da kuruldu (1949)

ABD’de ilk ZDM Chicago’da kuruldu (1953)

AAPCC (American Academy of Poison Control Centers)
1958

EAPCCT(European Association of Poison Control Centres)
1964

AACT (American Academy of Clinical Toxicology) 1968
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Türkiye’de ZDM’lerTürkiye’de ZDM’ler

Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı
Ulusal Zehir Merkezi (UZEM) (1989)

114

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi 
İlaç ve Zehir Danışma Merkezi (1993)

(0-232-412 39 39) 

Anabilim dalımıza bağlı olarak Mayıs 2007’de 
YÖK onayıyla kuruldu

Türkiye’de ilk 

Öğretim üyeleri: 
Prof.Dr. Yeşim Tunçok (Bilim Dalı Başkanı)
Prof.Dr. Şule Kalkan 

Anabilim dalımıza bağlı olarak Mayıs 2007’de 
YÖK onayıyla kuruldu

Türkiye’de ilk 

Öğretim üyeleri: 
Prof.Dr. Yeşim Tunçok (Bilim Dalı Başkanı)
Prof.Dr. Şule Kalkan 

Klinik Toksikoloji Bilim Dalı



Klinik Toksikoloji Çalışma Grubu

TFD içinde 2004 yılında kuruldu

Yürütme Kurulu Üyeleri
Prof.Dr. Atila Karaalp (Başkan)
Prof.Dr. Şule Kalkan
Doç.Dr. Müge Tecder Ünal 
Doç.Dr. Serap Annette Akgür
Uzm.Dr. Esra Küçükibrahimoğlu

Üye sayısı: 61

Eğitim

Araştırma

Hizmet

Yataklı Sağlık Kuruluşlarındaki 
Klinik Toksikoloji Uygulamalarında 

Farmakologların Rolü
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Farmakologların Rolü



Hizmet . . .Hizmet . . .
İlaç ile ilgili danışmanlık hizmeti

Tüm sağlık çalışanlarının ilaç tedavisinin uygunluğu hakkında 
bilgi  edinmesi, advers etkileri ve ilaç etkileşimlerini ortaya 
koymak bakımından önemlidir. 

DEÜTF-ZDM; 

%0.4’nün ilaçlarla ilgili danışmanlık hizmeti
ilaç-ilaç etkileşimi 

organ yetmezliği olan hastalarda doz ayarlanması

ilaçların süte geçişi

Hizmet . . .Hizmet . . .
Zehirlenmeler ile ilgili danışmanlık hizmeti

Zehirlenme ve tedavisi ile ilgili olarak doğru, güncel, 
kapsamlı ve hızlı bilgilendirme yapılması önemlidir. 

Danışmanlık hizmeti ile

zehirlenmelerin önlenmesi, 

morbidite, mortalitenin azaltılması

tedavi maliyetlerinin azaltmasında önemli 
rol oynarlar.



DEÜTF-ZDM 
hizmet akışı
DEÜTF-ZDM 
hizmet akışı

http://ekutuphane.tusak.saglik.gov.tr/kitapla
r/200712101403540.zehirlenmetaniweb.pdf

Kaynaklar



DEÜTF-ZDM Bilgi SistemiDEÜTF-ZDM Bilgi Sistemi

Danışmanlık 
hizmeti 

Yıllık verilerin 
analiz

Epidemiyolojik 
rapor 

hazırlanması

DEÜTF-ZDM 2007 yılı verilerinin analiz

2576 başvuru
% 73.3 ‘ü İzmir bölgesinden 
% 97’i sağlık personeli tarafından 
Zehirlenmelerin 

% 65.5’i intihar  girişimi 
% 92.7’i ağız yolu ile alım 

En sık etken ilaçlar (%72.5) 
analjezikler (%15.5)
antidepresanlar (%13.5) 

parasetamol ve amitriptilinin (%11.8 ve %3.9) 

Yıldıztepe E, Turkiye Klinikleri J Med Sci 2010;30(5): 1622-30.



Hizmet . . .Hizmet . . .
Gebelikte güvenli ilaç kullanımı

Her yıl ilaç endüstrisinin; 

embriyo ve fetus üzerine etkisi bilinmeyen, 

gebelik sırasında kullanımı önerilmeyen, 

çok sayıda ilacı piyasaya sürdüğü gözönüne
alındığında 

bu bilgi açığının derecesi öngörülebilmektedir. 

1980’li yılların başında1980’li yılların başında

Gebelikte ilaç kullanımı ile ilgili artan bilgi 
eksikliğini gidermek
Artmış gereksiz küretaj sayısını azaltmak 

amacıyla
Gelişmiş ülkelerde “Teratojenite bilgi 

servisleri (TBS)” kurulmaya başlanmıştır. 

Gebelikte ilaç kullanımı ile ilgili artan bilgi 
eksikliğini gidermek
Artmış gereksiz küretaj sayısını azaltmak 

amacıyla
Gelişmiş ülkelerde “Teratojenite bilgi 

servisleri (TBS)” kurulmaya başlanmıştır. 



İlk resmi TBS 1979’da ABD’de California eyaletinin 
San Diego kentinde kurulmuştur. 

1980’li yıllarda ise REPROTOX gibi veri tabanı
programları geliştirilmeye başlanmıştır. 

1990 da iki teratoloji bilgi servisi ağı kurulmuştur.
– Organization of Teratology Information Services (OTIS)

(ABD ve Kanada) 
– European Network of Teratology (ENTIS) (Avrupa)
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Türkiye’de…Türkiye’de…
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi 
Farmakoloji Anabilim Dalı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi 
Farmakoloji Anabilim Dalı’nda kurulan Teratojenite
Bilgi Servisleri (TBS) 

bu konuda danışmanlık hizmeti yaparak ilaçların 
teratojenik etki riskini değerlendirmektedir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi 
Farmakoloji Anabilim Dalı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi 
Farmakoloji Anabilim Dalı’nda kurulan Teratojenite
Bilgi Servisleri (TBS) 

bu konuda danışmanlık hizmeti yaparak ilaçların 
teratojenik etki riskini değerlendirmektedir.



DEÜTF- TBS iş akışı

Hasta başvurusu

Kayıt

Bilgi Bankası
Micromedex, Teris, Reprotox, 
Shepard’s, Derleme, Makaleler

Güncel araştırmalar
Medline

Risk DeğerlendirmeÖykü Kayıt

RAPOR  
(24-48 saat) İzlem

DEÜTF Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı
Teratojenite Kayıt Formu



DEÜTF Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı
Teratojenite Bilgi Formu
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DEÜTF-ZDM- TBS
(2005-2007 yılları arasında, kesitsel bir araştırma)

DEÜTF-ZDM- TBS
(2005-2007 yılları arasında, kesitsel bir araştırma)

İlaca ve radyasyona maruz kalan (309 gebeden 220 gebeye 
ulaşılmış)

tamamı ilaca maruz,  %5.4’ü ilaç ve radyasyona birlikte maruz kaldığı, 
%29.12’si FDA gebelik risk sınıflamasına göre yüksek riskli grupta, 
%81.3’ü ilk üç ayda,

En sık maruz kalınan etkenler; 
infeksiyon tedavisinde kullanılan ilaçlar (%26.4)

(%81.0’ı antibakteriyeller, %10.2’si antimikotikler)
merkezi sinir sistemi ilaçları (%24.1) 

(%42.0’ı analjezikler, %31.1’i psikoanaleptikler, % %15.1’ psikoleptikler )

Gebeliklerin % 74.1’i doğumla, %17.3’ü isteğe bağlı yada tıbbi 
gebelik sonlandırılması ile sonuçlandı. 

Gebelik risk kategorilerinin birbiriyle tutarlılıkları da değerlendirilmiş ve düşük 
bulunması nedeni ile gebelik sonlandırılması kararı verilirken bilimsel araştırma 
sonuçlarında göz önünde bulundurulması gerektiği vurgulanmıştır.
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bulunması nedeni ile gebelik sonlandırılması kararı verilirken bilimsel araştırma 
sonuçlarında göz önünde bulundurulması gerektiği vurgulanmıştır.

Demir Ö. Uzmanlık Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, 2008

Nisan 2011 tarihinden itibaren Tıbbi Farmakoloji
konsültasyon girişi başlatılmıştır. 

Nisan 2011- Ekim 2011 tarihleri arasında toplam 224
hastaya konsültasyon istemi yapılmıştır. 

Nisan 2011 tarihinden itibaren Tıbbi Farmakoloji
konsültasyon girişi başlatılmıştır. 

Nisan 2011- Ekim 2011 tarihleri arasında toplam 224
hastaya konsültasyon istemi yapılmıştır. 

DEÜTF Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı
Konsültasyon Hizmeti



DEÜTF-Tıbbi Farmakoloji 
hizmet akışı

DEÜTF-Tıbbi Farmakoloji 
hizmet akışı

Gebelik ilaç kullanımı
Terapötik İlaç düzeyi izlemi
İlaç etkileşimleri
Zehirlenmeler

Gebelik ilaç kullanımı
Terapötik İlaç düzeyi izlemi
İlaç etkileşimleri
Zehirlenmeler

Konsültasyon sayıları
2010-2011 214 olgu

2011 
(Ocak-Haziran)

88 olgu

Uzm. Dr.  Y.C. Kaplan, Uzm.Dr. B. Karadaş.

İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

“Klinik Farmakoloji ve Toksikoloji Birimi” Sağlık 
Bakanlığından onay aldı (2010 yılında ). 



Hizmet . . .Hizmet . . .
Terapötik ilaç düzeyi izlemi (TİDİ)/toksikolojik analiz

Klinik 
Farmakoloji

Hastanın klinik izlemi
Zehirlenen hastanın 
tanısı

Klinik 
Toksikoloji

Tedavi etkinliği Uygulanacak tedavi 
protokolleri 

Prognozunun izlemi 

Toksikoloji Laboratuvarı
Ne Zaman Gerekli?

Toksikoloji Laboratuvarı
Ne Zaman Gerekli?

Bilinci kapalı ve zehirlenmeden kuşkulanılan hastada 
zehirlenme tanısının konması ve etkenin(etkenlerin) 
belirlenmesi (Toksikolojik screening)

Öykü güvenilir değilse, ilaç ya da diğer toksik etkenlerle 
özkıyım girişiminde tanı konulması

Toksik maddenin kan düzeyi ile toksik etkiler arasında 
korelasyonun olduğu durumlar (nomogramlar) 

Zehirlenme tedavisinde antidot kullanma endikasyonunun
belirlenmesi

Zehirlenme tedavisinde ekstakorporeal yöntemlerin 
kullanımının yönlendirilmesi

Bilinci kapalı ve zehirlenmeden kuşkulanılan hastada 
zehirlenme tanısının konması ve etkenin(etkenlerin) 
belirlenmesi (Toksikolojik screening)

Öykü güvenilir değilse, ilaç ya da diğer toksik etkenlerle 
özkıyım girişiminde tanı konulması

Toksik maddenin kan düzeyi ile toksik etkiler arasında 
korelasyonun olduğu durumlar (nomogramlar) 

Zehirlenme tedavisinde antidot kullanma endikasyonunun
belirlenmesi

Zehirlenme tedavisinde ekstakorporeal yöntemlerin 
kullanımının yönlendirilmesi



DEÜTF-İlaç ve Zehir Danışma Merkezi – Merkez LaboratuarıDEÜTF-İlaç ve Zehir Danışma Merkezi – Merkez Laboratuarı

• Teofilin
• Fenobarbital
• Digoksin
• Valproik Asid
• Karbamazepin
• Fenitoin
• Salisilat
• Parasetamol
• Alkol
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• Alkol

Pseudokolinesteraz

Esrar
Kokain
Opioid
Amfetamin
Benzodiazepin

DEÜ Merkez laboratuarında Ağustos 
2010- Ağustos 2011 tarihleri arasında 
yapılan ilaç analizlerinin %1.33 nü idrarda 
toksikolojik tarama oluşturmaktadır.

Akut Zehirlenmede Tanı ve Tedaviyi 
Destekleyen Analizler

Akut Zehirlenmede Tanı ve Tedaviyi 
Destekleyen Analizler

16,77

20,34
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Salisilat
Sirolimus 
Kolinesteraz
Benzodiazepin
Parasetamol
Fenobarbital
Metotreksat
Vankomisin
Teofilin
Karbamazepin
Alkol
Amikasin
Lityum
Fenitoin
Takrolimus
Siklosporin
Digoksin **
Valproik asit ***

Antiepileptik ilaçlar (%32.71) 
İmmünosüpresif ilaçlar (% 20.25)



Madde bağımlılığının klinik izlemi 
amacıyla yapılan toksikolojik analizler
“KLİNİK TOKSİKOLOJİ”

Madde bağımlılığının klinik izlemi 
amacıyla yapılan toksikolojik analizler
“KLİNİK TOKSİKOLOJİ”

Yasal amaçlı olarak madde bağımlılığı
olgularının toksikolojik analizi 
“ADLİ TOKSİKOLOJİ”

Yasal amaçlı olarak madde bağımlılığı
olgularının toksikolojik analizi 
“ADLİ TOKSİKOLOJİ”

Example text

Yataklı tedavi kurumlarında Türk Ceza kanunun 
191. maddesi gereğince madde kullanımına bağlı
denetimli serbestlik uygulaması kapsamında 
madde testi yapılmaktadır. 

Yataklı tedavi kurumlarında Türk Ceza kanunun 
191. maddesi gereğince madde kullanımına bağlı
denetimli serbestlik uygulaması kapsamında 
madde testi yapılmaktadır. 

Madde kullanımında 
“Denetimli Serbestlik Uygulaması”

Madde kullanımında 
“Denetimli Serbestlik Uygulaması”

9600 uyuşturucu madde analizi

(denetimli serbestlik hastalarına poliklinik hizmeti)
Uzm.Dr. A.Parlar

Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi



Zehire maruz kalım ile klinik  
etkiler arasındaki

ilişkinin saptanması,
doğrulanması ve 
hastanın izlemini kapsar.

Hizmet …Hizmet …
İlaçla ilişkili istenmeyen 
(advers) etkilerin 

saptanması,
değerlendirilmesi,
izlenmesi ve 
önlenmesini kapsar.

TOKSİKOVİJİLANS

FARMAKOVİJİLANS

&

Türkiye’de Farmakovijilans

1985 yılında Türk İlaç Advers Etkilerini İzleme ve     
Değerlendirme Merkezi (TADMER), 

1987 yılında DSÖ İlaç İzleme İşbirliği Merkezi’ne 
27. üye olarak    kabul edildi.

Ocak 2005’de Sağlık Bakanlığı İlaç Eczacılık Genel 
Müdürlüğü (İEGM) bünyesinde  TÜFAM (Türkiye 
Farmakovijilans Merkezi) kuruldu.



Sağlık kuruluşunda

advers etkilerin bildirilmesini teşvik etmekten, 

farmakovijilans verilerini toplamaktan ve 
TÜFAM’ne iletmekten,

gerektiğinde eğitim ve bilgilendirme çalışmaları
yapmaktan sorumlu şahıs veya konu ile ilgili 
birimdir.

Sağlık kuruluşunda

advers etkilerin bildirilmesini teşvik etmekten, 

farmakovijilans verilerini toplamaktan ve 
TÜFAM’ne iletmekten,

gerektiğinde eğitim ve bilgilendirme çalışmaları
yapmaktan sorumlu şahıs veya konu ile ilgili 
birimdir.

Farmakovijilans İrtibat Noktası

başvuruların %6’sı ilaca bağlı advers ilaç reaksiyonu, 

ilaç kullanan hastaların %26.5’nun advers ilaç reaksiyonu 
nedeniyle acil servise başvurduğu,  

En sık görülen advers ilaç reaksiyonu ile ilgili bulgular;  
kaşıntı (%19.4), karın ağrısı (%14.8) ve diyare (%10.2). 

İlaç advers etkisine en sık neden olan ilaçlar; 
antibakteriyel ilaçlar (%30.6), antikoagülanlar (%11.1) ve 
antiinflamatuar ilaçlar (%10.2) olduğu bildirilmektedir.

başvuruların %6’sı ilaca bağlı advers ilaç reaksiyonu, 

ilaç kullanan hastaların %26.5’nun advers ilaç reaksiyonu 
nedeniyle acil servise başvurduğu,  

En sık görülen advers ilaç reaksiyonu ile ilgili bulgular;  
kaşıntı (%19.4), karın ağrısı (%14.8) ve diyare (%10.2). 

İlaç advers etkisine en sık neden olan ilaçlar; 
antibakteriyel ilaçlar (%30.6), antikoagülanlar (%11.1) ve 
antiinflamatuar ilaçlar (%10.2) olduğu bildirilmektedir.

Girgin MC, ve ark. (bildiri özeti) 

DEÜTF- ZDM- advers etki bildirimleri
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil 
Servine advers ilaç reaksiyonu ile başvuran hastaların 
değerlendirildiği bir çalışmada,



İş yeri ve çevresel maruziyette risk 
değerlendirme ve periyodik izlem
İş yeri ve çevresel maruziyette risk 
değerlendirme ve periyodik izlem

Çalışan birey günlük yaşamının 1/3’ünü çalışma ortamında 
geçirmektedir.   

Çalışma yaşamında kullanılan kimyasal maddeler 50.000’den 
fazladır her yıl yaklaşık 500 yeni kimyasal kullanıma 
girmektedir. 

Bütün etmenlerin etkilerini ve periyodik izlemde takip edilmesi 
gereken parametrelerin bilinmesi olası değildir. 

Yataklı sağlık kuruluşlarında çalışan klinik toksikoloji eğitimi 
almış olan farmakologlar danışmanlık hizmeti için başvuru 
yapılabilecek önemli ağlardan biridir. 

Çalışan birey günlük yaşamının 1/3’ünü çalışma ortamında 
geçirmektedir.   

Çalışma yaşamında kullanılan kimyasal maddeler 50.000’den 
fazladır her yıl yaklaşık 500 yeni kimyasal kullanıma 
girmektedir. 

Bütün etmenlerin etkilerini ve periyodik izlemde takip edilmesi 
gereken parametrelerin bilinmesi olası değildir. 

Yataklı sağlık kuruluşlarında çalışan klinik toksikoloji eğitimi 
almış olan farmakologlar danışmanlık hizmeti için başvuru 
yapılabilecek önemli ağlardan biridir. 

Klinik 
Toksikoloji 
Bilim Dalı

Halk Sağlığı
AbD. 

İç Hastalıkları
AbD.

DEÜTF hastanesinde, 2004 
yılından itibaren;

Tekel işcilerinin periyodik 
izlemleri yapılmaktadır.

Fosfin ve pestiside maruz kalan, 
40 tekel işcisinin, 
6 aylık periyodlarla yapın rutin 

takiplerinde etkilenim olup olmadığı
değerlendirilmektedir. 



DEÜTF-Tıbbi Farmakoloji AbD
Klinik Toksikoloji Bilim Dalı

DEÜTF-Tıbbi Farmakoloji AbD
Klinik Toksikoloji Bilim Dalı

Yataklı tedavi kurumlarında görev alan farmakologların
klinik toksikoloji alanındaki bu hizmetlerde etkin bir
şekilde görev alması;

klinik hizmetin kalitesinin artırılması, 
yan etki /toksik etki görülme olasılığının azalması
gereksiz bazı işlemlerin engellenerek hasta maliyetinin 

azaltılması açısından önemlidir. 

Yataklı tedavi kurumlarında görev alan farmakologların
klinik toksikoloji alanındaki bu hizmetlerde etkin bir
şekilde görev alması;

klinik hizmetin kalitesinin artırılması, 
yan etki /toksik etki görülme olasılığının azalması
gereksiz bazı işlemlerin engellenerek hasta maliyetinin 

azaltılması açısından önemlidir. 

Klinik Toksikoloji alanında donanımlı farmakologların 
yetiştirilmesi ile mümkündür.  Mezuniyet sonrası “Klinik 
Toksikoloji” eğitim   programları mutlaka gözden 
geçirilmelidir. 



Çözüm bekleyen sorunlar …Çözüm bekleyen sorunlar …
“Bütçe Uygulama / Sağlık Uygulama Talimatı”
(BUT/SUT) içinde karşılığının yer almaması ve 
karşılığının Sosyal Güvenlik Kurumundan talep 
edilememesi

Kişisel performansa katkısı…..

Çözüm bekleyen sorunlar …Çözüm bekleyen sorunlar …



TUS kadrolarında 
Tıbbi Farmakolojiye konjentan
açılmaması.

TUS kadrolarında 
Tıbbi Farmakolojiye konjentan
açılmaması.

Çözüm bekleyen sorunlar …Çözüm bekleyen sorunlar …

Teşekkür

Yataklı Sağlık Kuruluşlarındaki Hizmet 
Alanındaki Uygulamalarda 

“TIBBİ FARMAKOLOGLAR”

TEŞEKKÜRLER


