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Olgu 

•  yaş  aylık, erkek hasta 

 

Yakı a  
• Yüksek doz ilaç alı ı 



• Hasta ız; . .  Çarşa a gü ü sa ah ’da  
a esi tarafı da  ilaç şişesi i itirirke  görül üş, 
za a  kay et ede  oş ilaç şişe de alı arak, Darı a 
Fara i Devlet Hasta esi a il polikli iği e götürül üş.  
 

• Alı a  ilk öyküsü de ila ı  Parol Plus, ilaç şişesi i  ise 
yarı dolu olduğu ve ta a ı ı  hasta tarafı da  içildiği 
öğre il iş. 
 

• Hasta ı  herhangi bir yakı ası ol a ış, yapıla  ilk 
uaye esi ve yaşa sal ulguları or al ulu uş. 

 

 

 

Öykü 



• Acil doktoru, 114 - Zehir Da ış a Merkezi ile 
görüş üş. 
 

• Hastaya ide lavajı yapıl ış. 
 

• 20 mg aktif kömür uygula ış. 
 

• 500cc Isolyte içinde 1/3 ampul Ranitidin, 5 saatte 
verile ek şekilde iv. infüzyon ayarla ış. 
 

• Hastada  ka  gazı iste erek izle i e deva  
edilirke , zehir da ış a ile iletişi  sürdürül üş. 



• Parol Plus’ı  her 5ml süspansiyonunda  

    250mg Parasetamol içerdiği ilgisi e göre;  

yarı  şişe l  içerek topla  . g 197,4 mg/kg) 
Parasetamol içtiği elirle iş. 
 

• Ö erildiği şekilde N-Asetilsistein (NAC) dozu 
ayarlanarak ilk  saat uygula ış. NAC infüzyonu 
deva  ederke  Hasta e iz Ço uk Yoğu  Bakı  
Servisine ambulansla sevk edil iş. 

 



 

• . haftada,  g or al doğu . 
• Sarılık se e iyle  gü  küvezde kal ış. 
• 1,5- ,  yaşları arası da a e iye ağlı de ir desteği al ış. 
• Bili e  hastalığı yok. 
• Sürekli kulla dığı ila ı yok. 
• Ameliyat öyküsü yok. 

• Hasta eye yatışı yok. 

 

Özgeç iş 



 

• Anne :  yaş, ev ha ı ı, sağ-sağlıklı  
• Baba :  yaş, eka ik tek ikeri, sağ-sağlıklı 

 

• A e a a arası da akra alık ve ge etik hastalık öyküsü yok. 
 

• 1. çocuk : 8 yaş, kız, sağ-sağlıklı 
• . ço uk : Hasta ız 

Soy geç iş 



Fizik Bakı 
• Ateş: 36,2°C 

• Na ız: 106/dk 

• Solu u  sayısı: 24/dk  

• Ka  ası ı: 100 / 60 mmHg  (<50 persantil) 

• Oksijen saturasyonu oda havası da  %  

• Boy: 110 cm (75-90 persantil) 

• Kilo: 19 kg (75-90 persantil) 

 

 

 



• Genel Durum: İyi, ili ç açık, oryante-koopere. 
 

• Cilt: Turgor, tonus doğal. Ödem, ikter, siyanoz, peteşi, purpura, pigmentasyon 
ozukluğu yok. 

 

• Göz: Işık refleksi bilateral mevcut, pupiller izokorik, konjoktivalar ve skleralar doğal, 
göz küreleri i  her yö e hareketi doğal. 
 

• KBB: Orofarenks normal, hiperemik ve postnazal yok. 

 

• KVS: S1,S2 doğal S  yok. Üfürüm yok. EKG normal. 
 

• Solunum Sistemi: Toraks deformitesi yok, retraksiyon yok, dinlemekle ral, ronküs, 
ekspiryum uzu luğu yok. 

 

• GİS: Batı  normal bombelikte, barsak sesleri doğal. Palpasyonda defans, rebound, 
hepato/splenomegali yok. 

 

• GÜS: Haricen erkek. 
 

Fizik muayenesinde patolojik özelliğe rastla adı. 



Laboratuvar 
Biyokimya    
• Açlık ka  şekeri : 97 mg/dL 
• AST: 36 IU/L 
• ALT : 18 IU/L 
• GGT: 10 IU/L 
• LDH : 259 U/L 
• T. Bil: 0,27 mg/dL 
• D.Bil: 0,06 mg/dL 
• T.protein:6,4 g/dL 
• Albumin: 3,9 g/dL 
• Na: 139 mEq/L 
• K: 3,85 mEq/L 
• Cl: 105 mEq/L 
• BUN :15 mg/dL 
• Kreatinin: 0,33 mg/dL 
• PT: 13,5 
• INR: 1,0 
• APTT: 30,3 

 
 

 
 

Hemogram 

• Beyaz küre: 6.165/mm3 

• Nötrofil : 3.876/mm3 

• Hemoglobin : 13 gr/dl 

• Hemotokrit : 37,9 

• Trombosit sayısı: 152.100/mm3 

 

• CRP: 0,75mg/dL 

 

Ka  gazı: 
• pH: 7,376 

• Pco2: 39 mmHg 

• Po2: 39,4 mmHg 

• cHCO3: 22,3 mMol/L 

 

 



• Hasta ı  dış erkezde  yoğu  akı  servisi ize 
sevki ve yatışı, Zehir Da ış a Merkezi e 
planlanan 60cc Dekstroz mayi içinde 10 amp Asist 

(N-asetil cystein) infüzyonu aşla dıkta   
     saat içi de yapıldı. 
 

• IV hidrasyona ek olarak Losec ve Ulcran verilerek 
ideye yö elik koruyu u ö le  alı dı. 
 

 

 



PARASETAMOL ZEHİRLENMESİ 

Parasetamol/Asetaminofen (APAP) 

etkisi hızlı ve güçlü, farklı for  ve ilaç ko i asyo ları da 
kolay ulaşıla ilir olduğu da  ço uk hastalıkları da e  sık 
kulla ıla  a aljezik ve antipiretik ilaçlardan biridir.  

Sık reçete edilip, reçetesiz alı ı da yaygı  olduğu da  
küçük çocuklarda bilinçsizce, ergenlerde ise intahar 
a açlı yüksek doz alı ı a sık rastla aktadır. 
Bu ede le akut kara iğer yet ezliği i  de aşta gelen 
nedenlerindendir.* 

• Aspiri i , Reye se dro u ile ilişkisi i  ta ı la ası 
üzeri e de kulla ı ı art ıştır. ** 

 



Patofizyolojisi  
• Parasetamol toksisitesi, oldukça reaktif olan                 

N-asetil-p-benzokinon imin(NAPQI) ara metoboliti 
se e iyle oluşur. Terapötik kulla ı da, parasetamol 
dozunun sadece küçük bir yüzdesi (yaklaşık% 5) hepatik 
sitokrom P450 enzimi olan CYP2E tarafı da  NAPQI'e 
metabolize edilir ve hızla glutatyon ile konjuge edilerek 
toksik olmayan merkaptoürik asit’e dö üştürülür. 
 

• Aşırı dozda ise, ev ut glutatyon depo düzeyi 
aşıldığı da  serbest NAPQI, hepatik makromoleküllerle 

irleşerek Hepatosellüler Nekroz oluştur aktadır.  
 

 

 



• Tek seferde, akut toksik dozun çocuklarda >200 mg/kg/gün 
olduğu düşü ül ekte*; a ak 150mg/kg/gün dozundan 
fazlası pota siyel toksik kabul edilmektedir.**  

    (erge  ve yetişki lerde> . -10 g) 

 
• Tedavi dozunun üzerindeki tekrarlaya  alı lar da ardışık 

günlerde> 90 mg/kg/gün) -özellikle ateş, dehidrasyon, 
yetersiz beslenme gibi glutatyon rezervi i azalta  diğer 
koşullar ekle diği de- kara iğer hasarı veya yet ezliği e 
neden olabilmektedir.   
 

• > 200 mg/kg/gün akut alı  öyküsü ola  her ço uk, ilaç 
düzeyi ölçü ü ü  ü kü  ola ildiği ir sağlık kuruluşu a 
gönderilmelidir.  



Klinik ve Laboratuar Belirtileri 
Toksisitesinin  evresi ta ı la ıştır: 

EVRE SÜRE BELİRTİLER 

I 0,5-24 saat İştahsızlık, kus a, halsizlik 

Asetaminofen düzeyi dışı da laboratuvar 

ulguları or al. 
II 24 -48 saat Erke  Se pto ları; karı  sağ üst kadra  

ağrısı, kara iğer transaminaz enzim  

düzeyleri de artış AST>ALT , INR 

III 3-5 gün Tra sa i azları  e  yüksek düzeye ulaş ası, 
çoklu orga  yet ezliği, ölü /iyileş e i  

aşla ası. 
IV 4 gün – 2 hafta Kara iğer işlevleri de düzelme, klinik ve 

histolojik iyileş e. 

Kara iğer işlev testleri ilk 24 saatte ozul aya aşlar ve 4 -72 saatte pik yapar. Bu nedenle 
Hastaları  e  az 48- 2 saat gözeti  altı da tutul ası gerekir.* 

 



• İlk saatlerde ula tı ve kusma gibi ayırt ettiri i olmayan  
bulgular gözlenir. Bu ede le ta ı, yakı a ve ulguları  
tek aşı a gözle esi de  çok hasta ı  öyküsü ü , 

ulguları  ve laboratuvar incelemelerin birlikte ele 
alı asıyla konulabilmektedir. 
 

• Toksik alı  şüphesi varsa Serum Parasetamol düzeyi, 
ildirile  oral alı  za a ı da  a ak 4 saat sonra ölçülüp 

saptanabilmektedir. 4 saat geçmeden ölçülecek düzey, 
toksisite potansiyelini ve olası kli ik seyri göstermede 
yeterli ol aya aktır.  
 

• Başla gıçta ve .saat so rası takipte ize yol göstere ek 
laboratuvar tetkikleri hepatik transaminazlar, böbrek 
fonksiyon testleri ve koagülasyon parametreleridir. 
 



Rumack-Matthew No ogra ı  

İlk  saat geçtikte  so ra ölçüle  Parasetamol(Asetaminofen) düzeyi, 
kara iğer fo ksiyo  testleri or al olsa dahi, Rumack-Matthew No ogra ı 
kulla ılarak olası kara iğer hasarı ı göster ede ve tedavi kararı ver ede 
yardı ı ol aktadır.* 



• Parasetamol zehirlenmesinde, glutatyon öncülü olan  
N-asetil sistein(NAC) antidot olarak verilir. İlk -10 
saatte verilmeye aşla dığı takdirde etki liği e  
yüksektir.** 
 

• Alı  za a ı ı  ili ediği hastalarda, g/ l 
üzerindeki serum Parasetamol düzeyi tespit edilirse 
NAC verilmelidir. 
 

• İlk  saati  geçip, Seru  Parasetamol düzeyi ölçümünü 
beklemeksizin, toksik doz aşı ı düşü üle  her hastaya 
vakit kay et ede  a pirik olarak NAC aşla alıdır. 
Tedaviye erke  aşla a ı , tedavi etki liği i artırdığı 
gösteril iştir.* 
 



NAC Tedavi Protokolü** 

Hasta ağırlığı ≤  kg: 
Yükleme Dozu: 150 mg/kg NAC, kg aşı a L sıvı içerisi de IV infüzyonla 
60 dk’da 
2.Doz: 50 mg/kg NAC, kg aşı a L sıvı içerisi de IV infüzyonla 4 saatte 
(12.5 mg/kg/saat NAC) 
3.Doz: 100 mg/kg NAC, kg aşı a 14mL sıvı içerisi de IV infüzyonla 16 saatte 
(6,25 mg/kg/saat NAC) 
 

 kg< Hasta ağırlığı <  kg: 
Yükleme Dozu: 150 mg/kg NAC, L sıvı içerisinde IV infüzyonla 60 dk’da 
2.Doz: 50 mg/kg NAC, L  sıvı içerisinde IV infüzyonla 4 saatte (12.5 
mg/kg/saat NAC) 
3.Doz: 100 mg/kg NAC, L sıvı içerisinde IV infüzyonla 16 saatte (6,25 
mg/kg/saat NAC) 
 

 



İlerleye  Evreler… 

• 2.günden itibaren Kara iğer hasarı ve ekrozu sırasıyla AST, ALT, INR artışıyla izle ir. 
3.- . gü lerde pik değeri e ulaşır. 

      Bu aşa ada NAC tedavisi etki dir.  
 

• Etki  tedavi edile eye , yeterli tedavi eva ı gözle e eye  ya da tekrarlaya  
dozda maruziyeti devam eden hastalarda Akut Kara iğer Yet ezliği gelişerek, 
kara iğer akli söz ko usu olur. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………............. 
 King's College kriterleri                (Yeterli sıvı resüsitasyonuna rağmen) 
 --Asidemi (serum pH <7.3) 
 --Koagülopati (INR> 6) 

 --Böbrek disfonksiyonu (kreatinin> 3.4 mg / dL) 

 --Grade III veya IV hepatik ensefalopati  

……………………………………………………………………………………………………….. 
Serum laktik asit >3mmol/L IV sıvılarda  so ra  kara iğer nakli yapıl adığı takdirde 
mortaliteye işaret et ektedir.* 



Yoğu  Bakı  Servisi ize ilaç alı ı ı  .saati de yatırıla   yaşı daki hastaya; 
• Biri i saatte aldığı   Dekstroz içerisi de  amp Asist (150 mg/kg NAC) 

• Sonraki 4 saatte 140 cc Dekstroz içerisinde 3 amp Asist (50 mg/kg NAC) 

• Sonraki 16 saatte 280 cc Dekstroz içerisinde 6 amp Asist (100 mg/kg NAC) 
infüzyonu uygula dı. 

Vital ulguları, he atolojik testleri ve EKG takibi ile yakı da  izle di. 
 

• 24.saatini ta a laya  hasta ı  Ço uk Sağlığı Servisi ize yatışı yapıldı. 
 

• Oral gıda alı ı a aşla dı. Günde 2 defa tekrarlanan Hemogram, 
Biyokimya, Koagülasyon testleri ile izlemi devam etti.  
 

• Ge el duru u iyi ola  ve tü  test so uçları or al tespit edile  hasta 
.saati  so u da şifa ile taburcu edildi. 

 
 
 
 
 

Hasta ızı  Kli ik İzle i 



 

 

                           


