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 yaş, erkek hasta 

• Yakı a: Kusma 



Hikaye 

• Daha ö e herha gi ir yakı ası, ili e  ir hastalığı 
ol aya   yaş erkek hasta, ge e . ’da aşvurusu da  
yaklaşık yarı  saat ö e aşlaya  şiddetli kus a şikayeti 
ile acil servise gel iş. Evde yaklaşık  avuç dolusu kus uş.  
 

• A e i  kulla dığı de ir ila ı ı  oş kutusu saat ge e 
.  ivarıda ço uğu  eli de ulu uş, a eye ila ı  

yeni reçete edildiği, en fazla 2-  ta let kulla dığı 
öğre il iş. 
 

• Hasta yaklaşık  ta let gy otardyfero  al ış  g/kg 
elementer demir).  



• Eşlik ede  aşka yakı a ve bulgusu ol a ış. 
 

• A il servise gele  hasta ı  kus ası deva  
et iş, yaklaşık  kez daha kus ası ol uş.   
 

• Ailesi, acil servisimizde devam eden 
kus aları ı  içeriği de de ir tabletleri 
seçilebiliyor uş.  



Özgeç iş 

• Doğu  ö esi: Ge elik izle i düze li yapıl ış. 
Gebelikte e feksiyo , ilaç kulla ı ı öyküsü 
yok uş. 
 

• Doğu  : G P A K   yaş sağlıklı a ede  
normal vajinal yolla 3500 gr olarak doğ uş.  
 

• Doğu  so rası: Solunum sıkı tısı yok sarılık 
ol a ış. YDYBÜ’de yatış öyküsü yok uş.  



Soygeç iş 

• A e,  yaş sağ sağlıklı, ye i doğu  yap ış, 
doğu  so rası dö e de, de ir eksikliği 

ede iyle ilaç kulla ıyor uş. 
• Ba a,  yaş sağ sağlıklı  
• Anne baba arasında .dere e akra alık 

ev ut uş. 
– . Ço uk  yaş erkek sağ sağlıklı 
– . Ço uk hasta ız 

– . Ço uk  haftalık erkek  



Fizik Bakı 

• Ateş: 36,5°C  

• Na ız: 116/dk 

• Ka  ası ı: 90/50 mmHg 

• Solu u  sayısı: 24/dk 

• Spo2: %98 

 

• Boy: 97cm (52p) 

• Tartı: 14kg (33p) 



• Genel durum: İyi  
• Cilt: Turgor, to us doğal. Öde , ikter, siya oz, peteşi, purpura, 

pig e tasyo  ozukluğu yok,  
• Baş oyu : Saç ve saçlı deri doğal.  Kafa yapısı si etrik. Boyu da kitle 

yok. 

• Gözler: Işık refleksi ilateral mevcut. Pupiller izokorik. Bulber 
ko ju ktivit ev ut. Göz küreleri  her yö e hareketi doğal.  

• Kulak-burun- oğaz: Bilateral kulak zarları doğal. Buru  tıka ıklığı, 
akı tısı yok.  Orofare ks ve to siller doğal 

• Kardiyovasküler: S , S  doğal. S  yok. Üfürü  yok. AFN her iki alt 
ekstre itede alı ıyor. Kalp tepe atı ı . i terkostal aralıkta.    



• Solunum sistemi: Her iki he itoraks solu u a eşit katılıyor. 
Toraks deformitesi yok. Retraksiyon yok. Dinlemekle ral, 
ro küs, ekspiryu  uzu luğu yok.   

• Gastrointestinal sistem: Batı  or al o elikte. Barsak 
sesleri doğal. Palpasyo la defa s, re ou d yok. Hepato egali 
ve sple o egali yok. Trau e ala ı açık.  

• Genitoüriner sistem: Haricen . Anomali yok. 
• Nöromüsküler sistem: Bili ç açık. Koopere, orya te, çevreyle 

ilgili.E se sertliği, ker ig, rudzu ski egatif. Ba i ski, klo us 
egatif. Kra ial si ir uaye eleri doğal.  

• Ekstremiteler: Kas kitlesi ve to usu doğal. Defor ite yok.  Kas 
kuvvetleri alt ve üst ekstremitelerde 5/5  



Patolojik Bulgular 

• A ide  aşlaya  şiddetli kus a, kus alarda 
alı a  ta letleri  görül esi, 

• A e i  de ir eksikliği tedavisi açısı da  
postpartu  dö e de de ir tedavisi al ası, 

• Hasta ı  kazara  g/kg ele e ter de ir 
oral alı ı ev ut. 



 

Demir zehirlenmesi düşü üle  olguda ek 

olarak hangi incelemeleri istersiniz? 



• Serum demir düzeyi,  

• Elektrolitler,  

• BUN, üre, kreatinin  

• Glukoz,  

• AST, ALT, bilirubin,  

• Ka  gazı,  
• Ta  ka  sayı ı, koagülasyo  testleri, ka  gru u ve 

cross-match 

• Ayakta direkt atı  grafisi 



• Ka  gazı;  
– Ph: 7,38   (7,35-7,45) 

– PCO2: 35,7   (35-45) 

– Laktat: 18   (4-20) 

– Anyon gap: 5,6  (11-20) 

– HCO3: 21,9   (22-26) 



 



 



Demir Zehirlenmesi 

• Demir içeren ilaçlar doğu  ö esi ve so rası 
dö e de, de ir eksikliği ede iyle sıklıkla 
kulla ıl aktadır. 
 

• Beş yaş altı ço uklar aktif, eraklı ve oral 
gelişi  dö e i de ol aları ede iyle 
ço ukluk çağı zehirle eleri açısı da  e  

üyük risk gru u u oluştur aktadır. 



• Demir zehirlenmesi açısı da  a esi ha ile ola  ya 
da ye i doğu  yap ış ola  a eleri  ço ukları 
diğer ço uklara göre  kat daha fazla risk altı da 
olduğu ildiril ektedir. 
 

• Hasta ız he  yaşı ı  küçüklüğü he  de a esi i  
doğu  so rası dö e de ol ası dolayısıyla yüksek 
risk gru u da yer al aktadır. 



 
 

• Demir zehirlenmelerinde 
genellikle ferröz sülfat içeren 
preparatlar daha fazla 
elementer demir 
içerdiği de  g/ta let  
zehirlenmeleri daha ciddi 
so uçlar yarat aktadır.   



• Demirle eyda a gele  zehirle elerde alı a  ele e ter de iri  
iktarı  g/kg’ı  üzeri de olduğu da toksik etkileri 

görülmektedir. 
 

• Mi i al toksik doz ve ölü ül dozu  kesi  ir sı ırı yok. 
 

• Farklı sı ıfla alara göre ifade edile ile  u etkiler;  
– <30 mg/kg hafif, 

– 30-60 mg/kg orta,  

– 60-  g/kg ağır,  
– >  g/kg ölü ül zehirle eler olarak ta ı la a il ektedir. 

 
• Hasta ızı  hesapla a  al ış olduğu ele e ter de ir iktarı  

g/kg  u sı ıfla aya göre ölü ül zehirle eler gru u da yer 
al aktadır. 



• De ir kay aklı doku hasarı içi  iri il eka iz a 
serbest radikal üretimi ve lipid peroksidasyondur. 
Hücreler üzerindeki toksik etkileri; 

 

– Mukozal hücre nekrozu, 
– Kapiller geçirge liği  ozul ası, 
– Mitoko dri lipid e ra ı ı  değişi i, 
– Krebs döngüsünde enzimatik süreçlerin engellenmesi, 
– Oksitleyi i fosforilasyo u  ayrıl ası 
– Doğruda  vazodilatasyo  
– Seru  proteazları ı  i hi isyo u ör ., Tro i  



• De ir ö elikle duode u  ve üst jeju u da e ilir. Hü re zarları ı 
sade e ferröz hali de  Fe  +  geçer. Mukozal hü reler tarafı da  
emildikten sonra demir, ferrik (Fe3 +) formuna oksitlenir. 
E terositte , de ir plaz aya salı ır ve tra sferri e ağla ır. 
 

• Terapötik dozda alı a  de iri , %  ila % ’i e ilir. De ir eksikliği 
olan hastalarda emilim %80-9 ’a kadar çıka ilir.  
 

• Doz aşı ı duru u da e ile  de ir iktarı ili e ektedir. De ir 
e ili i i  fizyolojik düze le esi aşırı de ir alı ları da kay olur. 



• Nor alde, tra sferri  ve ferriti  de iri ağlayarak hü releri 
korur ve u da ferrik fe+  halde dolaşa  iktarı sı ırlar. 
Fakat akut zehirle e ile u koruyu u eka iz alar hızla 
doyurulduğu da  ser est dolaşa  de ir iktarı da artışa 
sebep olur. 
 

• Lokal toksisite karı  ağrısı, kus a, ishal ve gastroi testi al 
ka a a, v .  gastroi testi al ukozaya direk de ir kay aklı 
hasarda  gelişir.  
 

• Siste ik toksisite, kardiyovasküler siste  ve kara iğeri  
hasarla ası so u u oluşur. De ir zehirle esi de  
kay akla a  ölü  ede i ge ellikle şok veya kara iğer 
yet ezliğidir. 



• Seru  de ir ko sa trasyo ları, aşırı dozu  
alı ası da  dört ila altı saat so ra en yüksek 
düzeye çıkar. 

 

• De ir atılı ı içi  fizyolojik eka iz alar 
yoktur. Me struel ka a a ı  ya ı sıra, 

ağırsak hü releri i  dökül esi yoluyla de ir 
kaybedilebilir. 



• Kli ik olarak de ir i toksikasyo u eş fazda 
ta ı la ır; 
– Gastrointestinal faz; alı da  so raki  dk-6 saat 

– Latent faz; alı da  so raki -24 saat  

– Şok ve etabolik asidoz fazı; alı da  so raki -72 saat 

– Hepatotoksisite fazı; alı da  so raki -96 saat 

– Bağırsak obstrüksiyo u; alı da  so raki -8 hafta  



1 - Gastrointestinal Faz (30dk-6sa) 

• Gastroi testi al ukozaya direkt hasar ile ilişkili, 
 

• Karı  ağrısı, kus a, ishal, he ate ez, ele a, v . 
 

• Orta ve hafif intoksikasyon olan olgular bu fazdan 
ilerisine geçmez ve 4-  saat içi de se pto lar azalır.  
 

• Eğer şüphele ile  de ir i toksikasyo u da   saat 
içinde hiçbir gastrointestinal sistem bulgusu görülmezse 
de ir i toksikasyo u  ol ası olası değildir.  saat 
kuralı  



2 - Latent Faz (6-24sa) 

• Genelde hasta asemptomatik 

• Ciddi zehirle e olguları da bu faz hiç 
görülmeyebilir. 



3 - Şok ve eta olik asidoz fazı 6-72 saat) 

• Kardiyovaskuler toksisite şok, solukluk, taşikardi, 
hipota siyo , v .  gelişe ilir.  
 

• Meta olik asidoz ge ellikle ev uttur ve de ir ilişkili 
toksisite için göstergedir.  

 

• Metabolik asidoz; e il iş ferrik iyo ları  hidrasyo u 
so u u ortaya çıka  üç proto  iyo u, ay ı za a da 
mitokondriyal disfonksiyon, oksijenlenmede bozulma 

ede iyle ortaya çıka  laktik asite ağlıdır. 
– Fe3+ + 3H2O —> Fe(OH)3 + 3H+ 



3 - Şok ve eta olik asidoz fazı 6-72 saat) 

• Demirin miyokardiyal hücrelere direkt toksik 
etkisi e ağlı olarak kardiyojenik şok, 

 

• Sıvı kay ı a ağlı olarak hipovolemik şok, 

 

• De iri  vasküler geçirge lik arttırı ı etkisi e 
ağlı olarak distri ütif şok gelişe ilir. 



3 - Şok ve eta olik asidoz fazı 6-72 saat) 

 
– çoklu orga  yet ezliği,  
– gastroi testi al siste  ka a ası,  
– ağırsak perforasyo u,  
– akut ak iğer hasarı,  
– ARDS,  
– kanama,  
– renal disfonksiyon 
– nörolojik disfonksiyon  
– Ölüm görülebilir. 



4 - Hepatotoksisite (12-96 saat)  

• Hepatotoksisite e ili de  yaklaşık  gü  so ra gelişir.  
 

• Kara iğer; portal dolaşı  ede iyle yüksek iktarlarda de ir 
ile karşılaş ası, pasif olarak de ir e ili i yap ası, 
hepatositleri  yüksek eta olik aktiviteye sahip ol ası 
se e iyle de ire oldukça hassastır.  
 

• Protro i  üzeri deki etkiye ağlı olarak koagulopati ilerle iş 
kara iğer disfo ksiyo u  gelişe ilir. 
 

• Şok ölü leri  e  sık nedeniyken, kara iğer işlev 
fo ksiyo ları da de ir i toksikasyo u a ağlı ölü leri  . 
e  sık se e idir.  



5 - Barsak obstrüksiyonu (2-8 hafta) 

• E ili  so rası -8. haftalarda görülür. 

 

• Tabletlerin birikip mukozaya en çok zarar 
verdiği gastrik çıkışta e  sık görülür. 



Laboratuvar 

• Seru  de ir düzeyi > g/dL olduğu da 
lökositoz ve hiperglisemi (>150mg/dL) görülebilir. 
Fakat o spesifik ulgulardır, ol a aları de ir 
intoksikasyonunu ekarte ettirmez.  

 

• Seru  de ir düzeyi ge elde ta ıyı kesi leştir ede 
ö e lidir. Doğru za a larda alı ışsa iddi 
toksisiteyi ö gör ede kulla ıla ilir.  



Labaratuvar 

• Seru  de iri, ser est dolaşa  de iri ölçtüğü de  her za a  
kli ik faz ve iddiyeti ile korele değildir. A ak asıl siste ik 
toksisiteye yol açan demir intraselüler demirdir. 

 
• Serum demir konsantrasyonu her zaman belirlenemeyebilir, 

bu gibi durumlarda gastrointestinal dekontaminasyon ve 
deferoksa i  tedavisi utlaka kg’a göre hesapla a  
ele e ter de ir, se pto lar ve ayakta direkt atı  grafisi 

ulguları a göre aşla alıdır.  



• Yüksek doz alı ı ı  e  iyi göstergesi e ili de  
sonraki 4-6. saatlerde serum demir düzeyi 

akıl asıdır. Yavaş salı ı lı ta letlerde . saatte 
de akıla ilir.  
– <350 mcg/dL        minimal toksisite 

– 350-500 mcg/dL   hafif-orta GİS se pto ları 
– >500 mcg/dL   ciddi sistemik toksisite 

– >1000 mcg/dL  önemli derecede mortalite ve 

or idite ile ilişkili 



• 40 mg/kg'dan fazla 
elementer demir alan 
veya belirgin 
se pto ları ola  
hastaları  a do i al 
grafileri çekilmelidir. 
Midede radyopak 
hapları  varlığı de ir 
alı ı ı doğrular. 



Gastrointestinal dekontaminasyon 

• De iri e il ede  ve dokulara geç ede  siste de  uzaklaştır ak 
önemlidir.  
 

• Gastroi testi al deko ta i asyo  ayakta direkt atı  grafisi de 
ta letleri  görüldüğü za a  utlaka uygula alıdır. 
 

• Çoğu hasta zate  kus a ile geldiği de  ge ellikle gastrik lavaja gerek 
kalmaz. 
 

• Ciddi de ir i toksikasyo u da tü  ağırsak irigasyo u etkili ir 
yöntemdir.  
 

• Aktif kö ürü  de ire zayıf ağla ası da  ötürü 
i toksikasyo larda kulla ıl ası ö eril iyor. 



Deferoksamin 

• Ferrik (+3) formdaki demiri 
ağlar ve suda çözü e ilir 

ferrioksa i  hali e dö üştürür, 
idrar ile atılır. Ferrioksa i  
idrara tipik vi  rosé  re gi i 
verir.  
 

• De ir hızlı a dolaşı da  
hü relere e ildiği de  
deferoksa i  tedavisi hızlı a 

aşla alıdır.  



• Deferoksa i  aşla a e dikasyo ları iddi 
sistemik toksisite); 

– g/kg’da  fazla ele e ter de ir alı ı 
– Serum demir düzeyinin >500mcg/dL (4-6. saat) 

– Israr eden ciddi bulgular (kusma, ishal, mental 
duru da değişiklik  

– Sistemik bulgular taşikardi, solukluk, dolaşı  
ozukluğu, taşip e, v .  

– Radyoopak ta letleri  ADBG’de görül esi 



Deferoksa i  uygula ası 

• IV for da, g/kg/sa hızı da veril elidir. 
g/kg/sa’e kadar arttırıla ilir.  

 

• Genellikle 24 saat tedavi verilir. Serum demir 
düzeyi e akılarak tedavi i  durdurul ası a karar 
verilebilir. 

 

• He odiyaliz gi i yal ız a ser est dolaşa  de iri 
siste de  te izleye  yaklaşı lar etkili değil. 



Klinik seyir 

• Hasta  zehir da ış aya da ışıldı. Topla  aldığı ele e ter 
de ir g g/kg  olarak hesapla dı.  
 

• Hasta ı  vital ulguları ı  yakı da  takip edil esi,  
 

• GİS ka a a açısıda  gerekli olursa tra sfüzyo  uygula ası, 
 

• Şelasyo  tedavisi i  aşla ası, 
 

• Meta olik asidoz, ö rek ve kara iğer fo ksiyo ları açısı da  -6 
saatte ir he ogra , iyoki ya kara iğer ve ö rek fo ksiyo ları 
açısı da , koagulasyo  para etreleri, ka  gazı tetkikleri i  
tekrarla ası ö erildi. 



Klinik Seyir 

• Acil serviste aktif kömür uygulanan hastaya yoğu  kus ası 
ola  hastaya ida e ayi ve ul ura  tedavileri aşla ış. 
 

• >  g/kg ele e ter de ir aldığı hesapla a  hastaya 
deferoksa i  i füzyo u pla la dı. 
 

• Başla gıç dozu g/kg’da  hesapla arak  g olarak 
elirle di ve g/kg/sa hızı da  saat IV i füzyo  verildi. 

 
• Takip de ir düzeyleri yüksek ol ası üzeri e g/kg/sa’te  

 saatlik deferoksa i  dozu g olarak hesapla dı a ak; 
3000 mg verilebildi. 



Kara iğer fo ksiyo  izle i 

 



Demir düzeyleri takibi 

31 
28 



Ka  gazı takipleri 

 



Klinik Seyir 

• İzle i süresi e yaşa sal ulguları da ozul a 
ol adı. Kli ik yakı a ve ulguları tamamen 
geriledi. 

• Ka  gazı da eta olik asidozu geliş edi. 
• Toplamda 24 saat boyunca deferoksamin IV olarak 

aldı.  
• 96 saat boyunca izlenen hasta ı  kara iğer ve 

ö rek işlev i ele eleri de düzelme görülmesi, 
seru  de ir düzeyi i  ’e gerile esi üzeri e 
ayakta  yakı  gastroi testi al siste  o struksiyo u 
açısı da  takip ö erisiyle ta ur u edildi.  



Olgu u  Öğrettikleri; 
• Beş yaş altı ço uklar ço ukluk çağı zehirle eleri açısı da  e  

üyük risk gru u u oluştur aktadır. De ir ilaçları tü  
popülasyo da çok sık kulla ıldığı da , şekil ve re kleriyle şekeri 
a dırdıkları da  ötürü utlaka zehirle elerde ö  pla da 
düşü ül elidir. 
 

• Yüksek doz alı ı ı  e  iyi göstergesi e ili de  so raki -6. 
saatlerde serum demir düzeyi olsa da her zaman 
belirlenemeyebilir, bu gibi durumlarda gastrointestinal 
deko ta i asyo  ve deferoksa i  tedavisi utlaka kg’a göre 
hesapla a  ele e ter de ir, se pto lar ve ayakta direkt atı  
grafisi ulguları a göre aşla alıdır. Özellikle de > g/kg 
ele e ter de ir alı  duru ları iddi risk oluşturduğu 
u utul a alıdır. 



Olgu u  Öğrettikleri; 
• De ir hızlı a dolaşı da  hü relere e ildiği de  

deferoksa i  tedavisi hızlı a aşla alıdır. Başla gıç dozu 
g/kg’da  hesapla arak g/kg/sa hızı da  saat IV 

i füzyo  veril eli so rası da seru  de ir düzeyi e göre 
g/kg/sa hızı da deva  et elidir. 

 
• Hasta ı  takipleri de de ir i toksikasyo u u  fazları göz 

ö ü e alı arak, ilk saatlerde gastroi testi al ulgular, 
ka a a, kus a açısıda  daha so rası da hepatik 
disfo ksiyo , koagulopati, eta olik asidoz, şok, ultiorga  
yet ezliği açısı da ; hasta ı  ta ur uluğu so rası da 
(zehirlenme so rası yaklaşık -8 hafta) ise gastrointestinal 
siste  o strüksiyo ları açısı da  dikkatli olu alıdır. 



Di lediği iz içi  teşekkürler.. 
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