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Giriﬂ: Ülkemiz ve dünyada, yaﬂl› insan nüfusunun, giderek artt›¤› belirtilmektedir. Çal›ﬂmam›z›n amac›, yaﬂl›larda önemli bir sa¤l›k sorunu olan, akut zehirlenme olgular›n›n özelliklerinin araﬂt›r›lmas›d›r.
Gereç ve Yöntem: Ocak 2005-Aral›k 2011 tarihleri aras›nda bir üniversite acil klini¤ine akut
zehirlenme nedeniyle baﬂvuran 65 yaﬂ ve üzeri hastalar›n t›bbi dosyalar› incelendi. Zehirlenmenin
kayna¤› ve nedenleri, hastalar›n demografik özellikleri geriye dönük olarak de¤erlendirildi.
Bulgular: Acil klini¤ine akut zehirlenme nedeniyle baﬂvuran toplam 3106 hastan›n, 126’s›
(%4.06) geriatrik yaﬂ grubunda idi. Yaﬂ ortalamas› 73.36 ± 6.38 olarak saptand›. Hastalar›n 67’si
(% 53.2) erkek, 59’u (%46.8) kad›nd›. En s›k görülen akut zehirlenme nedenleri ﬂu ﬂekildeydi: 68
(%54) olgu ilaç zehirlenmesi, 34 (%27) karbon monoksit zehirlenmesi ve 16 (%12.7) tar›m ilac›
zehirlenmesi. Zehirlenmelerin 105’i (%83.3) kaza kaynakl›, 16’s› (%12.7) özk›y›m kaynakl›yd›. Kaza kaynakl› zehirlenmelerin 57’sinin (%45.2) reçeteli ilaç kullan›m›na ba¤l› olarak meydana geldi¤i saptand›. Tar›m ilac› kullanarak özk›y›m riskinin, di¤er nedenlere oranla anlaml› olarak yüksek
oldu¤u izlendi (OR=4.09, p=0.03).
Sonuç: Bu çal›ﬂma sonuçlar› ›ﬂ›¤›nda, reçeteli ilaçlar›n uygun olmayan ﬂekilde kullan›m›n›n geriatrik hastalarda en s›k zehirlenme nedeni oldu¤unu tespit ettik. Geriatrik hastalarda ilaca ba¤l›
zehirlenmelerin önlenmesine yönelik, halk sa¤l›¤› programlar›n›n geliﬂtirilmesine gereksinim oldu¤u görüﬂündeyiz. Karbon monoksit ve tar›m ilac› zehirlenmelerinin önlenmesine yönelik, yaﬂam
alanlar› içinde gerekli güvenlik tedbirlerinin al›nmas›n›n gerekli oldu¤u düﬂüncesindeyiz.
Anahtar Sözcükler: Geriatri; Toksikoloji; Acil Servis; Hastane.
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Introduction: The elderly population is rapidly growing in Turkey and in the world. The aim
of our study is to investigate the features of acute poisonings which is a major health problem
among the elderly.
Materials and Method: Medical files of patients aged 65 years and over admitted to the
emergency department of a university hospital for acute poisonings between January 2005 and
December 2011 were reviewed. The demographic characteristics of patients, causes and origins
of poisonings were evaluated retrospectively.
Results: Among 3106 patients who presented with acute poisoning, 126 (4.06%) were geriatric cases. The mean age of the patients was 73.36 ± 6.38. Sixty seven (53.2%) were male and
59 (46.8%) female. The most common causes of acute poisonings were as follows; 68 (54%)
drug intoxication, 34 (27%) carbon monoxide and 16 (12.7%) pesticide poisoning. The origins
of poisonings were as follows; 105 (83.3%) accidental, 16 (12.7%) suicidal. Fifty seven (45.2%)
accidental poisonings occurred due to use of prescription drugs. The risk of suicidal death by
using pesticides was significantly higher than the other causes (OR =4.09, p= 0.03).
Conclusion: Based on the results of the present study, it is concluded that inappropriate prescription drug use is the most common cause of poisonings in geriatric patients. We believe that
public health programs for preventing drug poisonings among geriatric patients are necessary.
For prevention of carbon monoxide and pesticide poisonings, security measures must be established in the living areas.
Key Words: Geriatrics; Toxicology; Emergency Medical Services; Hospitals.
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GEREÇ VE YÖNTEM

eknolojinin ilerlemesiyle, her geçen gün sentezlenen yeni
kimyasal madde say›s›n›n artmas›, insan sa¤l›¤› üzerine
ciddi olumsuz etkiler oluﬂturabilecek potansiyel risk faktörlerinde art›ﬂ› da beraberinde getirmektedir. Kimi zaman hastal›klar›n tedavisine yönelik ilaç olarak, kimi zaman bitkilerin
zararl› haﬂerelerden korunmas› için üretilen bu maddelerin insan sa¤l›¤› üzerine olumsuz etkileri olabilmektedir. Bu kimyasal maddelerin yan› s›ra do¤ada bulunan mantar gibi g›da
maddelerinin bilinçsizce tüketilmesi, ölüme varabilen ciddi
sonuçlara yol açabilmektedir. Özellikle yaﬂ›n ilerlemesiyle insan vücudu, bu belirtilen kimyasal ve organik maddelere daha duyarl› hale gelmektedir.
Ülkemiz ve dünyan›n yak›n geçmiﬂ tarihine bakt›¤›m›zda, insano¤lunun yaﬂam süresinin uzamas› nedeniyle, yaﬂl› insan nüfusunun giderek artt›¤› belirtilmektedir (1-3). Yaﬂl›l›k
döneminde uygunsuz ilaç kullan›m›n›n önemli bir sa¤l›k sorunu oldu¤u (4), birçok ilac›n zehirlenmeye neden olma potansiyelinin artt›¤› vurgulanm›ﬂt›r (5). Yaﬂl›l›k döneminde
kullan›lan ilaç miktar›ndaki her art›ﬂ›n da uygunsuz ilaç kullan›m riskini art›rd›¤› belirtilmiﬂtir (6). Bu dönemde ilaçlar›n
karaci¤er ve/veya ba¤›rsaktan ilk geçiﬂ etkisi azalmakta (7),
beden ya¤ içeri¤inin artmas› ve su içeri¤inin azalmas› ilaçlar›n da¤›l›m›n› olumsuz yönde etkilemektedir (8). Yaﬂl› nüfusta kanda ilaçlar› ba¤layan alfa-1 asit glikoprotein oran›n›n
%15-25 azald›¤› ve bu yüzden serbest kan ilaç düzeyinin artabilece¤i belirtilmiﬂtir (9). Ayr›ca böbrek kan ak›m›nda
%30-40 oran›nda azalma saptanm›ﬂt›r (10). Genel olarak yukar›da say›lan farmakokinetik parametrelerde meydana gelen
de¤iﬂim kan ilaç düzeyinin artmas›yla sonuçlanabilir. Ayr›ca,
yaﬂl›l›kta reseptör yo¤unlu¤u, reseptöre ba¤lanma düzeyi ve
ilaç etkisine karﬂ› geliﬂen otonom refleksler azalmakta, bu durum ilaçlar›n yan etkisine karﬂ› duyarl›l›¤›n artmas›yla sonuçlanmaktad›r (11). Geriatrik yaﬂ grubunda biyolojik iﬂlevlerde
meydana gelen azalma, ilaç ve di¤er maddeler ile zehirlenme
riskinde art›ﬂ› da beraberinde getirmektedir. Zehirlenmelerin
önlenmesine yönelik koruyucu halk sa¤l›¤› projelerinin geliﬂtirilmesi için geriatrik yaﬂ grubunda s›k olarak görülen zehirlenme olgular›n›n özelliklerinin belirlenmesine gereksinim
duyulmaktad›r. Bu çal›ﬂman›n amac› bir üniversite acil klini¤ine zehirlenme nedeniyle baﬂvuran geriatrik yaﬂ grubunda
hastalar›n demografik ve klinik özellikleri ve zehirlenme nedenlerinin de¤erlendirilmesidir.

cak 2005-Aral›k 2011 tarihleri aras›nda Ondokuz May›s
Üniversitesi T›p Fakültesi Hastanesi Acil Klini¤i’ne akut
zehirleneme nedeniyle baﬂvuran, 65 yaﬂ ve üzeri hastalar›n
t›bbi dosyalar›, geriye dönük olarak incelendi. Hasta verilerinin kullan›lmas› için Ondokuz May›s Üniversitesi T›bbi
Araﬂt›rmalar Etik Kurul’undan yaz›l› izin al›nd›. Olgular›n
demografik özellikleri, zehirlenmenin kayna¤› (kaza, özk›y›m, adam öldürme) ve nedenleri, biyokimya laboratuar sonuçlar›, tedavi süre ve sonuçlar›, kay›t edildi. Çal›ﬂmadan elde edilen tüm veriler, X_ Pearson ve Fisher’in Ki-kare testleri yard›m›yla de¤erlendirildi. P de¤eri <0.05 olan istatistiksel farkl›l›klar anlaml› kabul edildi.
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BULGULAR
edi y›ll›k dosyalar›n incelenmesinde, akut zehirlenme nedeniyle acil klini¤imize baﬂvuran toplam 3106 hastan›n,
126’s› (%4.06) geriatrik yaﬂ grubunda (65-92 yaﬂ) oldu¤u belirlendi. Hastalar›n 67’si (%53.2) erkek, 59’u (%46,8) kad›n
idi. Yaﬂ ortalamas› 73.36 olarak ve standart sapma (ss) de¤eri
de 6.38 olarak hesapland›. Erkek hastalar›n yaﬂ ortalamas›
(±ss) 72.6±6.1, kad›n hastalar›n yaﬂ ortalamas› (±ss)
74,17±6.68 olarak belirlendi.
En s›k görülen akut zehirlenme nedeni 68 (%54.0) olgu
ile ilaç zehirlenmesi iken, di¤er zehirlenme nedenlerinin s›ras›yla; 34 (%27.0) karbon monoksit, 16 (%12.7) tar›m ilac›, 6
(%4.8) besin zehirlenmesi, 2 (%1.6) korozif madde zehirlenmesi oldu¤u saptand›.
Zehirlenmelerin kayna¤› araﬂt›r›ld›¤›nda; 105’i (%83.3)
kaza kaynakl› iken, 16’s› (%12.7) özk›y›m kaynakl›yd›. 5
(%4) olguda zehirlenme kayna¤› belirlenemedi. Çal›ﬂmada
kas›tl› adam öldürme kaynakl› bir zehirlenme olgusu izlenmedi.
Zehirlenme nedenlerinin cinsiyete göre da¤›l›m›nda istatistik olarak anlaml› fark saptanmad› (Tablo 1).
Yap›lan hasta dosyas› incelemesi sonucu; ilaca ba¤l› zehirlenmelerde, 62 hastan›n tek ilaç, 3 hastan›n 2 ilaç, 2 hastan›n
3 ilaç, 1 hastan›n 4 ilaç kulland›¤›n›n kay›tl› oldu¤u görüldü.
En s›k olarak psikiyatri ilaçlar› (n=23), varfarin (n=19), nonsteroidal antiinflamatuvar ilaçlar (n=8), parasetamol (n=7), digoksin (n=7), insülin (n=3), di¤er ilaçlar›n (n=7) zehirlenmeye neden oldu¤u izlendi. Psikiyatri ilaçlar›na ba¤l› zehirlenmelerde, en s›k saptanan ilaç alprozolam idi (n=5).
Kaza sonucu zehirlenmelerin de en s›k reçeteli beﬂeri ilaçlar›n yüksek dozda içimine veya doz aﬂ›m›na (n=58, %52.7)
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Tablo 1— Olgular›n Cinsiyeti ile Zehirlenme Nedenlerinin
Karﬂ›laﬂt›r›lmas›
Zehirlenme Nedeni
Beﬂeri ilaç
Karbonmonoksit
Tar›m ilac›
Besin
Korozif madde
Toplam

Erkek n (%)

Kad›n n (%)

p

34 (50.7)
19 (28.4)
12 (17.9)
2 (3.0)
—
67 (100.0)

34 (57.6)
15 (25.4)
4 (6.8)
4 (6.8)
2 (3.1)
59 (100.0)

>0.05
>0.05
>0.05
>0.05
>0.05
126

ba¤l› meydana geldi¤i izlendi. Özk›y›m kaynakl› zehirlenmelerin en s›k bir veya daha fazla beﬂeri ilac›n yüksek dozda al›m›na (n=10, %62.5) ba¤l› meydana geldi¤i görüldü. En s›k
özk›y›m amaçl› al›nan reçeteli ilaçlar s›ras›yla; psikiyatri ilaçlar› (n=11), oral antidiyabetik (n=3), tansiyon ilac› (n=2),
nonsteroid antienflamatuar (n=1), gabapentin (n=1), parasetamol ve kas gevﬂetici ilaç (n=1) idi.
Kaza ve özk›y›m kaynakl› zehirlenmelerin, olay nedenlerine yönelik karﬂ›laﬂt›rmas› Tablo 2’de gösterilmiﬂtir. Di¤er zehirlenmeler ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda, tar›m ilac› içme suretiyle
özk›y›m riskinin, istatistiksel aç›dan anlaml› olarak daha yüksek oldu¤u (OR=4.09, p=0.03) saptand›.
Geriatrik hastalarda uygunsuz beﬂeri ilaç kullan›m›na
ba¤l› olarak meydana gelen zehirlenmelerin 2009 y›l›ndan
itibaren azald›¤› izlendi. Zehirlenme nedenleri ve y›llara göre
da¤›l›m› Tablo 3’de gösterilmiﬂtir.
Zehirlenme nedeniyle acil serviste tedavi gören 3 (%2.4)
hastan›n yaﬂam›n› kaybetti¤i, 66 (%52.4) hastan›n hastaneye
yat›ﬂ›n›n yap›ld›¤›, 57 (%45.2) hastan›n ise ayaktan tedavi
sonras› taburcu edildi¤i görüldü. Di¤er zehirlenme olgular›
ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda beﬂeri ilaç kullan›m›na ba¤l› zehirlenme olgular›n›n büyük oranda ayaktan taburcu edildi¤i, hastaneye yat›r›lma oranlar›n›n anlaml› olarak daha düﬂük oldu¤u
(OR=0.16) saptand› (Tablo 4). Yaﬂam›n› kaybeden 3 (%2.4)

hastan›n, 2’si karbonmonoksit zehirlenmesi, 1’i ilaç zehirlenmesi nedeni ile acil servise baﬂvurmuﬂ oldu¤u anlaﬂ›ld›. ‹laç
zehirlenmesi nedeniyle ölen hastada diabetes mellitus, hipertansiyon, romotaid artirit ve karaci¤er yetmezli¤i hastal›klar›
mevcut oldu¤u, metotreksat ve nonsteroidal antienflamatuar
ilaçlar› kullan›m› sonras› öldü¤ünün kay›tl› oldu¤u görüldü.
Tar›m ilac› zehirlenmesi olgular› di¤er zehirlenme olgular› ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda hastaneye yat›r›lma oranlar›n›n anlaml› olarak daha yüksek oldu¤u (OR=16.47, p<0.001) bulundu. Gruplar aras›nda, biyokimyasal laboratuar parametreleri (sodyum, potasyum, klor, glukoz, üre, kreatinin, aspartat
aminotransferaz, alanin aminotransferaz, kreatinin kinaz,
uluslararas› normalleﬂtirilmiﬂ oran (INR), tam kan say›m›,
kan gaz› analizleri (pH, karboksihemoglobin) aç›s›ndan anlaml› fark bulunmad› (p>0.05).

TARTIﬁMA
u çal›ﬂmada, geriatrik zehirlenmeye ba¤l› olgu say›s›n›n

B2005 y›l›nda en düﬂük oldu¤u, devam eden y›llarda art›ﬂ

gösterdi¤i, 2009 y›l›ndan itibaren ise azald›¤› görüldü. Bu
azalmada, reçeteli ilaçlara ba¤l› zehirlenme olgular›n›n say›s›nda görülen azalman›n etkili oldu¤u anlaﬂ›lmaktad›r. Samsun ilinde 2008 y›l›ndan itibaren aile hekimli¤i uygulamas›
baﬂlamas› ile doktorlar›n belli say›da hastadan sorumlu oldu¤u, hastan›n ayr›nt›l› özelliklerinin kay›t alt›na al›nd›¤› aile
hekimli¤i merkezlerinin kurulmas›n›n bu azalmaya neden oldu¤u düﬂüncesindeyiz. Ancak bu hipotezimizin do¤rulu¤unun gösterilmesi için yeni araﬂt›rmalar yap›lmas›na gereksinim bulunmaktad›r.
Zehirlenme nedeniyle acil servisimize baﬂvuran 65 yaﬂ üstü hastalar›n toplam içindeki yüzdesi %4.06 olup, bu oran
yurt d›ﬂ›nda yap›lm›ﬂ pek çok çal›ﬂma ile benzerlik göstermekteydi (12-14). Hastalar›m›z cinsiyet bak›m›ndan de¤erlendirildi¤inde, erkeklerin oran›n›n kad›nlara göre fazla oldu¤u saptand›. Ancak bu farkl›l›k istatistiksel olarak anlaml›
bulunmam›ﬂt›r.

Tablo 2— Zehirlenmenin Kayna¤› ile Nedenlerinin Karﬂ›laﬂt›r›lmas›
Zehirlenme Nedeni
Beﬂeri ilaç
Karbonmonoksit
Tar›m ilac›
Besin
Korozif madde
Toplam
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Özk›y›m n (%)

Kaza n (%)

OR (%95 CI)

P

10 (62.5)
0 (0)
5 (31.3)
0 (0)
1 (6.3)
16 (100.0)

58 (52.7)
34 (30.9)
11 (10.0)
6 (5.5)
1 (0.9)
110 (100.0)

1.49 (0.50-4.39)
—
4.09 (1.20-13.95)
—
7.26 (0.43-122.39)

0.464
0.006
0.032
1.0
0.239
126
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Tablo 3— Olgular›n Zehirlenme Nedenlerinin Y›llara Göre Da¤›l›m›
Neden
Beﬂeri ilaç
Karbonmonoksit
Tar›m ilac›
Besin
Korozif madde
Toplam

2005 n (%)

2006 n (%)

2007 n (%)

2008 n (%)

2009 n (%)

2010 n (%)

2011 n (%)

4 (80.0)
—
—
1 (20.0)
—
5 (100.0)

13 (59.1)
5 (22.7)
4 (18.2)
—
—
22 (100.0)

12 (57.1)
5 (23.8)
3 (14.3)
1 (4.8)
—
21 (100.0)

19 (65.5)
4 (13.8)
2 (6.9)
4 (13.8)
—
29 (100.0)

8 (44.4)
7 (38.9)
3 (16.7)
—
—
18 (100.0)

6 (35.3)
8 (47.1)
2 (11.8)
—
1 (5.9)
17 (100.0)

6 (42.9)
5 (35.7)
2 (14.3)
—
1 (7.1)
14 (100.0)

Çal›ﬂmam›zda, reçeteli ilaç kullan›m› ile meydana gelen
zehirlenmelerde, kan ilaç düzeyleri ile ilgili veri bulunmamas› nedeniyle, zehirlenmenin geriatrik dönemde meydana gelen organ iﬂlev azalmas› sonucu ortaya ç›kan ilaç doz aﬂ›m›na
m› yoksa yüksek dozda al›ma m› ba¤l› oldu¤u hakk›nda kesin
bir yarg›ya ulaﬂ›lamam›ﬂt›r.
Yaﬂl›l›k döneminde belirlenen zehirlenmelerin, en s›k
(%54) reçeteli beﬂeri ilaçlar›n içimine ba¤l› meydana geldi¤i
izlendi. Yaﬂl›l›kta meydana gelen biliﬂsel iﬂlevlerde azalman›n, hatal› veya yüksek dozda ilaç kullan›m›na yol açabilmesi
ve buna ek olarak geriatrik yaﬂ grubunda meydana gelen di¤er organ (karaci¤er, böbrek gibi) iﬂlevlerinde azalman›n ilaç
zehirlenmesi riskinde art›ﬂ› beraberinde getirmesinin, bu sonuca neden oldu¤u düﬂüncesindeyiz. Ülkemizde yap›lan çal›ﬂmalarda elde edilen veriler, çal›ﬂmam›z sonuçlar› ile benzerlik
göstermektedir. Marmara Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi’ne baﬂvuran zehirlenme olgular›n›n de¤erlendirildi¤i çal›ﬂmada; olgular›n %49’unda ilaç nedeniyle zehirlendi¤i, K›r›kkale Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi’nde yap›lan bir çal›ﬂmada; zehirlenmeye en s›k ilaçlar›n (%37) neden oldu¤u saptanm›ﬂt›r (15,16). ‹rlanda’da 2008 y›l›nda yap›lan bir çal›ﬂmada, Ulusal Zehir Bilgi Merkezi verilerine göre, 65 yaﬂ üstü
hastalarda zehirlenme nedeninin büyük oranda (%70.3) ilaçlar oldu¤u, en s›k kalp-damar sistemi ve psikiyatri ilaçlar›n›n
etken oldu¤u bildirilmiﬂtir (17). ‹ran’da geriatrik hastalar
üzerinde yap›lan bir çal›ﬂmada, zehirlenmelerin %49.9’unun
beﬂeri ilaç kullan›m›na ba¤l› oldu¤u rapor edilmiﬂtir (12).

Tayvan’da yap›lan çal›ﬂmada ise, geriatrik yaﬂ döneminde acil
serviste de¤erlendirilen zehirlenme olgular›n›n büyük bölümünün (%57.6) beﬂeri ilaç nedenli oldu¤u belirtilmiﬂtir (13).
Tayvan’da yap›lan çal›ﬂmada, yapt›¤›m›z çal›ﬂman›n sonuçlar›na benzer ﬂekilde, psikiyatri ilaçlar› (benzodiazepin) ve varfarin ilaçlar›n›n s›k olarak zehirlenmeye neden oldu¤u saptanm›ﬂt›r (13). Geriatrik hastalara yönelik reçete düzenlenirken,
ak›lc› ilaç kullan›m› prensiplerine uyulmas› ve reçete edilen
ilaçlar›n nas›l kullan›lmas› gerekti¤i konusunun hastalara
do¤ru olarak aktar›lmas› gerekmektedir (18). ‹laçlar›n olas›
yan etkileri ve bu etkilerin meydana getirebilece¤i belirtiler
konusunda hastalar uyar›lmal›d›r. Aile hekimlerine yönelik
bu konuda düzenlenecek e¤itim çal›ﬂmalar›n›n yararl› olaca¤›
kan›s›nday›z.
En s›k görülen akut zehirlenmeler s›ralamas›nda ikinci s›rada 34 (%27) olgu ile karbonmonoksit zehirlenmesi bulunmaktayd›. Di¤er zehirlenme olgular› ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda
karbonmonoksit zehirlenmesinin k›ﬂ aylar›nda anlaml› olarak
daha yüksek (%48.4) oldu¤u belirlendi (p<0.001). Ülkemizde, Bursa Uluda¤ Üniversitesinde yap›lan acil servise zehirlenme nedeniyle baﬂvuran hastalar›n incelendi¤i bir çal›ﬂmada; karbonmonoksit zehirlenme oran›n›n %6.9 oldu¤u, K›r›kkale’de yap›lan çal›ﬂmada bu oran›n %7 oldu¤u saptanm›ﬂt›r (15,16). Türkiye’de yap›lan di¤er araﬂt›rmalar ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda, çal›ﬂmam›zda saptanan karbonmonoksit zehirlenmesi oran›n›n yüksek bulunmas›n›n nedenlerinin araﬂt›r›lmas›na gereksinim oldu¤u düﬂüncesindeyiz. Kaza sonucu

Tablo 4— Olgular›n Hastaneye Yat›ﬂ Durumu ile Zehirlenme Nedenlerinin Karﬂ›laﬂt›r›lmas›
Zehirlenme Nedeni
Beﬂeri ilaç
Karbonmonoksit
Tar›m ilac›
Besin
Korozif madde
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Taburcu n (%)

Yat›ﬂ n (%)

OR (%95 CI)

P

44 (77.2)
10 (17.5)
1 (1.8)
1 (1.8)
1 (1.8)

23 (34.8)
22 (33.3)
15 (22.7)
5 (7.6)
1 (1.5)

0.16 (0.07-0.35)
2.35 (1.0-5.52)
16.47 (2.1-129.2)
4.59 (0.52-40.5)
0.86 (0.53-14.09)

<0.001
0.047
<0.001
0.215
1.0
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meydana gelen karbonmonoksit zehirlenmelerinin önlenmesine yönelik yaﬂam alanlar› içinde gerekli güvenlik tedbirlerinin al›nmas›n›n yan› s›ra gece kömür sobas› bulunan odalarda
yat›lmamas› konusunda gerekli uyar›lar›n yap›lmas›n›n uygun olaca¤› görüﬂündeyiz.
Besin zehirlenmesi nedeniyle baﬂvuran 6 (%4.8) hastan›n,
5’inin mantar zehirlenmesi, 1’inin yedi¤i yeme¤e ba¤l› zehirlendi¤i görüldü. Marmara ve K›r›kkale Üniversitelerinde yap›lan benzer iki çal›ﬂmada, acil servise yap›lan zehirlenme baﬂvurular› nedenleri aras›nda besin zehirlenmesi oran› s›ras›yla
%42.86 ve %21 olarak rapor edilmiﬂtir (15,16). Çal›ﬂmam›zda, saptanan besin zehirlenmelerinin büyük oranda zehirli
mantar yenmesine ba¤l› oldu¤u görüldü. Ülkemizde s›kl›kla
zehirlenmeye neden olan mantar çeﬂidinin “Amanita Phalloides” oldu¤u belirtilmiﬂtir (19). Ortaya ç›kan amatoksinin a¤›r
karaci¤er, böbrek ve beyin hasar›na neden oldu¤u, hepatorenal sendrom ve alfa-amanitin’in böbrek üzerine olan do¤rudan toksik etkisine ba¤l› böbrek yetmezli¤i geliﬂebildi¤i belirtilmiﬂtir (20). Mantar zehirlenmesi ile baﬂvuran hastalara
acil kliniklerinde uygun t›bbi tedavinin yap›lmas› yaﬂam kurtar›c› olmaktad›r. Acil klini¤imize bu nedenle baﬂvuran tüm
hastalar›n gerekli tedavi iﬂlemlerinin yap›lmas› sonras› sa¤l›kl› bir ﬂekilde hastaneden taburcu edildi¤ini saptanm›ﬂt›r.
Türkiye’de tar›m ilac› zehirlenmelerinin insan sa¤l›¤› üzerinde ölüme varan olumsuz etkileri oldu¤u belirtilmiﬂtir (2123). Çal›ﬂmam›zda, tar›m ilac›na ba¤l› zehirlenmeler geriatrik
yaﬂ grubu zehirlenmelerinin %12.7’sini oluﬂturuyordu. Uluda¤ Üniversitesi’nde yap›lan bir çal›ﬂmada, tar›m ilac›na ba¤l› zehirlenme oran› %3.2 olarak rapor edilmiﬂtir (24). ‹ran’da
yap›lan çal›ﬂmada, bu oran %7.5 ve Tayvan’da %22.6 olarak
bildirilmiﬂtir (12,13). Samsun ili sahip oldu¤u Bafra ve Çarﬂamba ovalar› ile Türkiye’de tar›msal üretim aç›s›ndan önemli bir konumda bulunmaktad›r. Çiftçilerin tar›msal üretim faaliyetleri s›ras›nda, tar›m ilaçlar›n›n kullan›lmas› ve depolanmas› konular›nda bilgilendirilmesinin gerekli oldu¤u düﬂüncesindeyiz. Çal›ﬂmam›zda; tar›m ilac› içme suretiyle özk›y›m
riskinin, di¤er zehirlenme olgular› ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda, anlaml› olarak daha yüksek oldu¤u görüldü. Bu maddeler ile
iliﬂkili özk›y›m olaylar›n›n önlenebilmesi için, özellikle çocuklar gibi yaﬂl› insanlar›n da yaﬂad›¤› ortamlarda, bu kimyasal maddelerin bulundurulmamas› gerekmektedir.
Zehirlenme olgular›nda, ölüm gerçekleﬂmiﬂ ise adli ölü
muayenesi ve otopsi sonras› defin ruhsat› verilmektedir ve bu
olgular acil klini¤i kay›tlar›nda bulunmamaktad›r. Bu nedenle, acil servisimize baﬂvuran hasta say›s›, ilimizdeki geriatrik
yaﬂ grubu zehirlenme olgular›n›n gerçek say›s›n› yans›tmamaktad›r. Bu nedenle, Samsun ilinde, adli otopsi kay›tlar›n›
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kapsayacak bir araﬂt›rman›n yap›lmas›, geriatrik yaﬂ grubunda zehirlenmeye ba¤l› ölüm olaylar›n›n gerçek say›s›n›n gösterilmesi aç›s›ndan oldukça yararl› olacakt›r.
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