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Paracelsus (1493-1541)

‘Grandfather of Toxicology’

“The dose makes the poison”

"All things are poison and 

nothing is without poison, 

only the dose permits 

something not to be 

poisonous."



The American Association of Poison Control Centers Report

• 2.500.000 milyon insan zehirlenme nedeni ile 
hastanelere başvuruyor,

• 1.750 den fazla ölüm,

• 2.500 hasta ekstrakorporeal tedavilere ihtiyaç 
duyuyor.









Zehirlenmelerde Genel Tedavi Prensipleri

• Enterik uzaklaştırma
– Emetikler
– Gastrik lavaj
– Aktif kömür
– Barsak lavmanı

• Zorlu Diürez
• İdrarın alkalize ya da asidifiye edilmesi
• Antidotlar

– Naloxone vs. opiatlar
– N asetil sistein vs. Asetaminofen,Atropin vs. kolinerjik 

ilaçlar
– Deferroksamin vs. çeşitli ağır metallerle zehirlenmeler

• Diyaliz



ZEHİRLENMELERDE DİYALİZ 

• Destek tedavisine karşın, hastanın genel durumunun 
kötüleşmesi 

• Karaciğer, böbrek yetmezliği 

• Toksik etkisini geç gösteren metanol, etilen glikol gibi 
maddelerle zehirlenme 

• Ekstrakorporal tedavi ile daha hızlı uzaklaştırılabiliyor ise 

• Dağılım hacmi düşükse ve serum düzeyleri ile toksik 
belirtilerin şiddeti arasında pozitif korelasyon olması 

• İlacın metabolitlerinin kendisinden daha toksik olması 





Proteinlere bağlanma



Proteinlere bağlanma

Toksinlerin diyalizle uzaklaştırılmasında etkili faktörler



Toksinlerin vücutta dağılımı

Toksinlerin diyalizle uzaklaştırılmasında etkili faktörler



Rebound fenomeni

Toksinlerin diyalizle uzaklaştırılmasında etkili faktörler



Suda erime özelliği

Toksinlerin diyalizle uzaklaştırılmasında etkili faktörler



• Renal (endojen klirens >4 ml/kg/dak. ise 
diyaliz etkisi azdır.

Endojen Klirens

Toksinlerin diyalizle uzaklaştırılmasında etkili faktörler



Zehirlenmelerde ekstrakorporeal tedavi 
modaliteleri

• Aralıklı Hemodiyaliz

• Hemoperfüzyon

• Hemofiltrasyon

• Hemodiyaliz & Hemoperfüzyon

• Sürekli yavaş tedaviler

• MARS (Molecular Adsorbent Resirculating
System)

• Periton diyalizi

• Plazmaferez



Aralıklı Hemodiyaliz



Aralıklı Hemodiyaliz

Rebound olayını hesaba katmak gerekir



Aralıklı Hemodiyaliz



Zehirlenmelerde Hemoperfüzyon



Zehirlenmelerde Hemoperfüzyon



• Hemoperfüzyon, karaciğer veya böbreğin 
eliminasyon kapasitesini aşan dozda 
zehirlenmelerde düşünülmelidir.

• Hemoperfüzyon kolonları yaklaşık 2-6 saat 
içerisinde doygunluğa ulaşır. 

• Hemoperfüzyonun etkin olarak sürdürülebilmesi 
için 3-4 saatte bir kartuşların değişimi 
önerilmektedir. 

Zehirlenmelerde Hemoperfüzyon



Zehirlenmelerde Sürekli Yavaş tedaviler

• Hemodinamik olarak instabil hastalarda tercih 
edilir,

• M.A 20.000- 40.000 D ağırlığında olan 
toksinler için tercih edilir,

• Dağılım hacmi düşük hastalarda daha etkilidir,

• Rebound olayı daha az görülür,

• Sıvı dengesi daha kolay kontrol altına alınır.



• Yavaş tedavilerdeki membranların por çapları 
daha büyüktür; 20.000-40.000Da moleküler 
ağırlıklı maddelerin de temizlenmesini sağlar. 

• Aynı zamanda bu membranların adsorpsiyon 
özelliği de vardır. (Myoglobin-vankomisin) 

Zehirlenmelerde Sürekli Yavaş tedaviler



Zehirlenmelerde Molecular Adsorbent 

Recirculating System (MARS) 



Zehirlenmelerde Molecular Adsorbent 
Recirculating System

• Yüksek oranda proteine bağlanan, 

• Karaciğer yetmezliği oluşturan durumlarda 
kullanılır. 



Zehirlenmelerde Plazmaferez

Proteinlere yüksek oranda bağlanılan;

• Mantar zehirlenmesi 

• Digoksin 

• L-thiroxin 

• Verapamil, diltiazem, karbamazepin 

• Civa zehirlenmesi.



Zehirlenmelerde Periton Diyalizi

• Akut periton diyalizi zehirlenmelerde nadiren 
kullanılır,

• İlaçlar çok yavaş uzaklaştırılır, 

• Hemodiyalize göre ilaç klirensi çok düşüktür.



Mantar Zehirlenmeleri



Mantar Zehirlenmeleri



Amanita muscarina



Amanita phalloides



Amanita phalloides (Köy Göçüren Mantarı)



Mantar Zehirlenmeleri



Papa Clement VII (Henry VIII) Amanita 
Phalloides zehirlenerek öldü (1541)

Mantar Zehirlenmeleri



Mantar Zehirlenmeleri



Mantar zehirlenmesi şüphesi olan kişiye
• Mide lavajı 
• Aktif kömür uygulaması (72 saat boyunca 4 saat ara ile) 
• Sıvı replasmanı ve elektrolit bozuklukları ve koagülopati 

düzeltilmelidir.
• Penisilin-G ve sibilinin toksinin hepatositlere alınımını 

engellediği düşünülmektedir. 

Mantar Zehirlenmeleri



• Fulminan karaciğer yetmezliği : karaciğer 
transplantasyonu.

• Hemoperfüzyon gıda alımını takiben 24 saat 
içinde başlanırsa etkili olur? 

Mantar Zehirlenmeleri



Mantar Zehirlenmeleri



Mantar Zehirlenmeleri







Look           Touch         But do not taste!



Metil Alkol Zehirlenmesi



Metil Alkol Zehirlenmesi



Metanol ve metabolitlerini vücuttan uzaklaştırmak 

Metabolik asidozu düzeltmek

• Serum metanol düzeyleri >50mg/dl 

• Dirençli asidoz 

• Ciddi semptomlar 

Serum metanol düzeyleri <20mg/dl olana dek diyalize 
devam edilmeli 

Metil Alkol Zehirlenmesinde Hemodiyaliz Endikasyonları



Etilen Glikol Zehirlenmesi



Etilen Glikol Zehirlenmesi



• Zehirlenmeler nispeten sıktır 

• Toksik seviyesi 2 mg/dl üstüdür 

• 2,5 mg/dl üzeri değerlerde hemodiyaliz 
düşünülmelidir 

• Uzun ve birkaç seans hemodiyalize gerek 
vardır. 

Lityum Zehirlenmesi



• Zehirlenmelerde konvansiyonel tedavi etkili 
olur. 

• Ciddi zehirlenmelerde (kan seviyesi 80 mg/dl 
üzerinde ise) 

• MSS bulguları ve koma varsa hemodiyaliz ve 
hemoperfüzyon tercih edilmelidir. 

Aspirin Zehirlenmesi



Zehirlenmelerde Diyaliz



• Genel destekleyici tedavileri yap

• Toksinleri kandan uzaklaştırmayı düşün

– Toksin ve metabolitlerinin moleküler özelliği 

– Hastanın durumu 

– Merkezin deneyimi 

Zehirlenmelerde Diyaliz




