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Gündemimiz	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  “Alkollerle	  intoksikasyonlar”	  

Prof.	  Dr.	  R.	  Hakan	  Erbay	  
	  

Pamukkale	  Üniversitesi	  Tıp	  Fakültesi	  
Anesteziyoloji	  ve	  Reanimasyon	  Anabilim	  Dalı	  

Yüzlerce	  çeşiIe,	  çok	  renkli,	  keyif	  verici	  içecek	  	  

Accid Anal Prev. 2015 Jul;80:106-16. doi: 10.1016/j.aap.2015.04.005. Epub 2015 Apr 17.	  

Legal consequences for alcohol-impaired drivers injured in motor vehicle 
collisions: A systematic review.	  
Green RS1, Kureshi N2, Erdogan M3. 
 
11.409	  hasta,	  4937	  hasta	  limit	  aşımı	  alkollü.	  Alkollü	  tekrar	  kaza	  yapanların	  oranı	  çok	  yüksek…	  

Rev Med Suisse. 2011 Jul 13;7(302):1455-7.	  

[Alcohol and violence: reflection on care and responsibility]. [Article in French]	  
Jones DJ1.	  
	  
Alkole	  bağlı	  fiziksel,	  psikolojik,	  cinsel	  şiddet	  ve	  saldırganlık	  toplumda	  son	  derece	  yaygın.	  
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Etanol	   İçki	  

Metanol	   Sahte	  içki,	  ispirto	  

ELlen	  glikol	   An9friz,	  cam	  temizleyici	  

Die9len	  glikol	   Fren	  sıvısı,	  yasa	  dışı	  etanol	  buharı	  veya	  ilaç	  

üre9minde	  endüstriyel	  kullanım	  

Propilen	  glikol	   İV,	  oral	  ve	  topikal	  ilaç	  üre9minde	  solvent,	  

an9friz	  ve	  hidrolik	  sistemler	  için	  kullanım	  

Isopropanol	   Temizleyiciler	  ve	  çeşitli	  endüstriyel	  ürünler	  

içinde	  kullanlır	  

Toxic Alcohol Ingestions: Clinical Features, Diagnosis, and Management. Kraut JA, Kurtz I. Clin J Am Soc Nephrol 3: 208–225, 2008	  

Metanol,	  e9len	  glikol,	  die9len	  glikol,	  propilen	  glikol	  
zehirlenmesi	  ve	  alkolik	  ketoasidoz	  hiperosmolarite	  ve	  
metabolik	  asidoza	  yol	  açarken,	  
	  
İzopropanol	  zehirlenmesi	  genellikle	  yalnız	  hiperosmolarite	  
ile	  ilişkilidir	  
	  
Bu	  zehirlenmeler	  ölümcül	  olabilir;	  YA	  DA	  
Hızla	  tanı	  konmaz	  ve	  uygun	  tedavi	  edilmezse	  geri	  
dönüşümsüz	  doku	  hasarı	  oluşabilir.	  

1	  L	  solüsyondaki	  çözünmüş	  par9küllerin	  miktarı	  

Toxic Alcohol Ingestions: Clinical Features, Diagnosis, and Management. Kraut JA, Kurtz I. Clin J Am Soc Nephrol 3: 208–225, 2008	  
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Toxic Alcohol Ingestions: Clinical Features, Diagnosis, and Management. Kraut JA, Kurtz I. Clin J Am Soc Nephrol 3: 208–225, 2008	   Toxic Alcohol Ingestions: Clinical Features, Diagnosis, and Management. Kraut JA, Kurtz I. Clin J Am Soc Nephrol 3: 208–225, 2008	  

Toxic Alcohol Ingestions: Clinical Features, Diagnosis, and Management. Kraut JA, Kurtz I. Clin J Am Soc Nephrol 3: 208–225, 2008	  

 
	  
En	  sık	  	  

• 	  Etanol	  (e9l	  alkol),	  	  
• 	  Metanol	  (me9l	  alkol)	  ve	  	  
• 	  E9len	  glikol	  (an9friz)	  

	  ile	  zehirlenmeler	  görülmektedir.	  	  
	  

Etİl	  Alkol	  

Alkol	  bağımlılığı:	  	  
	  ABD:	  %10	  
	  TC:	  %	  1-‐2	  
	  	  
	  Kadın	  /	  Erkek:	  1	  /	  2	  

	  
Başlama	  yaşı:	  12-‐15	  !!!	  
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Kronik	  kullanımda	  

Alkol	  
ilişkili

	  tüm	  

hasta
lıkları

n	  YBÜ
’de	  te

davi	  

edilm
esi	  ge

rekeb
ilir	  

Etanol,	  	  
•  Alkollü	  içecekler	  (bira;	  %	  4-‐6,	  şarap;	  %	  10-‐20,	  viski;	  %	  

40-‐45,	  rakı;	  %	  40-‐45),	  	  
•  Dezenfektan	  amaçlı	  çözel9ler	  (%	  70),	  	  
•  Kolonya	  (%	  40-‐60)	  ve	  	  
•  Bazı	  gargaralar,	  _raş	  losyonları,	  parfümler	  ve	  ilaçlar	  içinde	  

bulunur.	  	  

	  	  Akut	  zehirlenmeler	  

Toksik	  Doz:	  Erişkinde	  akut	  alımda	  letal	  doz	  300-‐400	  mL	  saf	  
etanoldur.	  Kronik	  kullanıcıların	  etanole	  dayanıklılıkları	  daha	  
fazladır.	  	  
	  

Toksisite	  Mekanizması:	  MSS	  üzerine	  depresif	  etki	  yapar	  

Akut	  Zehirlenmelere	  Bağlı	  BelirL	  ve	  Bulgular	  
Etanol	  	  (E9l	  alkol) 

BelirL	  ve	  bulgular	  	   Laboratuvar	  	  

Öfori,	  çia	  görme,	  denge	  bozukluğu,	  ince	  motor	  

eşgüdüm	  kaybı,	  karar	  verme	  ve	  değerlendirme	  

ye9sinde	  bozulma,	  yürüme	  ve	  denge	  bozukluğu,	  

letarji,	  solunum	  depresyonu,	  koma	  	  

Metabolik	  (lak9k)	  asidoz	  ve	  

ketoasidoz,	  nonpankrea9k	  

hiperamilazemi,	  özellikle	  

çocuklarda	  hipoglisemi	  	  

Metanol	  

SAHTE	  İÇKİ	  
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Yaklaşık	  5	  yıl	  önce	  
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Metanol,	  ispirto,	  kaçak	  üre9len	  kolonya,	  rakı	  ve	  diğer	  alkollü	  
içkiler,	  boya	  incel9ci,	  boya	  çıkarıcılar,	  vernik,	  an9friz,	  teksir	  
makinası	  ve	  cam	  temizleme	  sıvıları	  içinde	  bulunur.	  
	  
Akut	  zehirlenmeler:	  Daha	  çok	  yanlışlıkla	  içilmesi	  ile,	  	  
Kronik	  zehirlenmeler:	  İş	  yerlerinde	  buharının	  inhale	  edilmesi	  
sonucu	  oluşur.	  	  
	  
Küçük	  miktarlarda	  alındığında	  bile	  zehirleyici	  etki	  
yapabildiğinden	  tanınması	  çok	  önemlidir.	  	  

Toksik	  Doz:	  Erişkinde	  letal	  doz	  30-‐200	  mL	  (0,5	  mL/

kg)	  saf	  metanoldür.	  	  

Toksisite	  Mekanizması:	  	  
	  
Formik	  asite	  metabolize	  olarak	  toksik	  etkilerini	  gösterir.	  	  

BelirL	  ve	  bulgular	  	   Laboratuvar	  	  

Evre	  I	  (Alım	  sonrası	  ilk	  
saatler)	  

Sarhoşluk,	  gastrit	  	   Ozmolar	  açıkta	  ar_ş	  	  

Evre	  II	  (Asemptoma9k	  
dönem,	  3-‐30	  saat)	  

Asemptoma9k	   Asemptoma9k	  

Akut	  Zehirlenmelere	  Bağlı	  BelirL	  ve	  Bulgular	  –	  I	  
	  

Metanol	   

Belir9	  ve	  bulgular	  	   Laboratuvar	  	  
Evre	  III	  (Semptoma9k	  dönem)	  	  

Halsizlik,	  baş	  ağrısı,	  kusma,	  karın	  ağrısı,	  görme	  bozuklukları,	  
renk	  görmede	  değişiklikler,	  görme	  alanında	  daralma,	  op9k	  
diskte	  hiperemi	  ya	  da	  solukluk,	  venöz	  dolgunluk,	  papil	  ödemi,	  
idrarda	  formaldehid	  kokusu,	  karın	  ağrısı,	  kusma,	  ishal,	  
konvülsiyon	  ve	  koma,	  bradikardi,	  taşikardi,	  kalp	  yetmezliği,	  
hipotansiyon,	  pankrea9t,	  toksik	  ensefalopa9,	  polinöropa9,	  
parkinsonizm,	  böbrek	  yetmezliği,	  Kussmaul	  solunumu	  	  

	  

Yüksek	  anyon	  açıklı	  	  
metabolik	  asidoz,	  	  

Ciddi	  hipokalemi	  

Akut	  Zehirlenmelere	  Bağlı	  BelirL	  ve	  Bulgular	  –	  II	  
	  

Metanol	   

Ahmet	  Baydın	  ve	  ark.	  
Metanol	  Zehirlenmesinde	  
Bilateral	  Putaminal	  Nekroz	  
ve	  Ani	  Körlük,	  2010	  
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Ahmet	  Baydın	  ve	  ark.	  Metanol	  Zehirlenmesinde	  Bilateral	  Putaminal	  Nekroz	  ve	  Ani	  Körlük,	  2010	  

Etİlen	  GLİkol	  

ELlen	  glikol,	  cam	  temizleyici	  çözel9ler	  ve	  an9friz	  içinde	  
bulunur.	  	  
	  
Toksik	  Doz:	  Ye9şkinde	  öldürücü	  miktar	  ortalama	  100	  mL	  
(1,4	  mL/kg)	  dir.	  	  
	  
Toksisite	  Mekanizması:	  asidik	  metabolitlerine	  dönüşerek	  
toksik	  etkilerini	  gösterir.	  	  

BelirL	  ve	  bulgular	  	   Laboratuvar	  bulguları	  	  
Evre	  I	  (0,5-‐12	  saat):	  Bulan_,	  kusma,	  etanol	  
zehirlenmesinde	  olduğu	  gibi	  geçici	  sarhoşluk	  
ve	  öfori,	  merkezi	  sinir	  sistemi	  baskılanması,	  
hipotoni,	  hiporefleksi,	  konvülziyon,	  koma	  

	  

Evre	  II	  (12-‐24	  saat):	  Taşikardi,	  takipne,	  
hipertansiyon,	  hiperven9lasyon,	  hipoksi,	  
konjes9f	  kalp	  yetmezliği,	  akut	  solunum	  
sıkın_sı	  sendromu	  (ARDS)	  	  

	  

Evre	  III	  (24-‐72	  saat):	  Oligüri,	  hematüri,	  
proteinüri,	  böbrek	  yetmezliği	  ve	  anüri	  	  

	  

İdrarda	  kalsiyum	  oksalat	  
kristalleri,	  	  

hipokalsemi,	  	  

yüksek	  anyon	  açıklı	  metabolik	  
asidoz	  	  

Akut	  Zehirlenmelere	  Bağlı	  BelirL	  ve	  Bulgular	  
ELlen	  Glikol	  (an9friz) 

Tanı	  	  
Ayrın_lı	  bir	  öykü	  ve	  FM	  ile	  konur.	  	  
	  
Ayırıcı	  Tanı	  	  
Alkol	  bağımlılığı	  ile	  birlikte	  kolonya	  ya	  da	  ispirto	  içme	  öyküsü	  
varsa	  metanol	  ile	  zehirlenme	  olasılığı	  düşünülmelidir.	  	  

Alkollerle	  	  zehirlenme	  düşünülen	  hastalarda;	  	  
•  Bağımlılık	  yapıcı	  madde	  alımı	  	  
•  Bilinç	  kaybına	  neden	  olan	  diğer	  ilaçlar	  ya	  da	  toksinler	  	  
•  Hiperglisemi	  koması	  	  
•  Hipoglisemiye	  neden	  olan	  durumlar	  	  
•  Pankrea9t	  	  
•  İnme,	  subaraknoid	  kanama	  da	  

	   	   	  göz	  önüne	  alınmalıdır	  

Acil	  ve	  Destekleyici	  Tedavi	  	  
	  
Havayolu,	  solunum,	  dolaşım	  değerlendirilerek	  gerekirse	  TYD	  
ve	  İYD	  uygulanır.	  	  
	  
Koma,	  konvülsiyon	  ve	  hipoglisemi	  tedavi	  edilir.	  	  
	  
Kronik	  alkolizm	  ya	  da	  malnütrisyon	  varsa,	  Wernicke	  
ensefalopa9sini	  önlemek	  	  amacıyla	  100	  mg	  Lamin	  İV	  verilir.	  	  

Tedavi	  	  



27/04/16	  

8	  

Metanol	  ve	  E8len	  glikol	  zehirlenmesinde	  metabolik	  	  

asidoz	  (pH	  <7,20)	  varsa;	  1-‐2	  mEq/kg	  sodyum	  bikarbonat	  

İV	  bolus	  olarak	  	  verilir	  ve	  uygulama	  kan	  pH’sı	  7,4-‐7,5	  olana	  

dek	  yinelenir.	  	  

Özgül	  AnLdot	  ve	  İlaç	  	  

Etanol:	  	  	  Metanol	  ve	  e9len	  glikolün	  an9dotudur.	  	  

Alkol	  dehidrogenaza	  afinitesinin	  	  daha	  fazla	  olması	  nedeniyle	  

metanolün	  formaldehid	  ve	  formik	  asit	  gibi	  toksik	  metabolitlerine	  

dönüşümünü	  engeller.	  Oral	  ya	  da	  İV	  uygulanır.	  	  

MSS	  baskılanması	  ve	  hipoglisemi	  yönünden	  izlem	  gerekir.	  	  

Kronik	   alkol	   kullanan,	   kullanmayan	   ve	   diyaliz sırasında	   Etanolün	   farklı	  
derişimleri	  için	  ANTİDOT	  DOZLARI: Fomepizol	  (An8zol®,	  1	  g/mL	  ,	  1	  ve	  5	  mL	  vial):	  	  

	  

Metanol	  ve	  e9len	  glikolün	  an9dotudur.	  Alkol	  dehidrogenaz	  
enziminin	  özgül	  inhibitörüdür.	  	  
	  

Yükleme	  dozu:	  IV	  100	  mL	  %	  0,9’luk	  sodyum	  klorür	  ya	  da	  %	  5	  
dekstroz	  içinde,	  15	  mg/kg	  30	  dk’da	  uygulanır.	  	  

İdame	  dozu:	  IV	  10	  mg/kg	  12	  saat	  arayla	  toplam	  4	  kez,	  ardından	  
15	  mg/kg	  12	  saaqe	  bir,	  30	  dakikalık	  infüzyonlarla	  verilir.	  	  
	  
Fomepizol,	  asidoz	  ve	  genel	  durumu	  düzelinceye	  ya	  da	  metanol	  
düzeyi	  20	  mg/dL’nin	  al_na	  düşene	  dek	  sürdürülür.	  	  
	  
Fomepizolün,	  etanole	  göre	  klinik	  açıdan	  üstünlüğünü	  
kanıtlayan	  kontrollü	  araş_rmalar	  yoktur.	  	  

Toxic Alcohol Ingestions: Clinical Features, Diagnosis, and Management. Kraut JA, Kurtz I. Clin J Am Soc Nephrol 3: 208–225, 2008	  

	  AnLdot	   Avantajları	   Dezavantajları	  

Fo
m
ep

iz
ol
	  

1.  Alkol	  dehidrojenaza	  daha	  yüksek	  affinite	  
(etanole	  göre	  500-‐1000	  kat)	  

2.  Daha	  düşük	  serum	  düzeylerinde	  etkin	  
3.  Minimal	  yan	  etki	  
4.  Klinik	  belir9leri	  karış_racak	  mentl	  etkileri	  

yok	  
5.  Kan	  düzeyini	  sürekli	  izlemek	  gerekli	  değil	  
6.  YBÜ’de	  ya_ş	  gerekli	  değil	  
7.  Serum	  osmolalitesinde	  ar_ş	  yapmaz	  

1.  Klinikte	  bulunmaz	  
2.  Pahalı	  (48	  saatlik	  tedavi	  yaklaşık	  5000	  

USD)	  
3.  IV	  ilaç	  sadece	  ABD’de	  var	  
4.  FDA	  sadece	  metanol	  ve	  e9len	  glikol	  için	  

kullanımını	  onaylamış_r	  

Et
an

ol
	  

1.  Ucuz	  
2.  Kolay	  temin	  edilebilir	  
3.  IV	  veya	  oral	  verilebilir	  

1.  Alkol	  dehidrojenaza	  daha	  düşük	  affinite	  
2.  Enzim	  doygunluğu	  için	  daha	  yüksek	  serum	  

düzeyleri	  (100	  mg/dL)	  gerekir	  
3.  Toksisite	  riski	  açısından	  sürekli	  kan	  düzeyi	  

izlemi	  gerekli	  
4.  Tedavi	  süresince	  YBÜ	  ya_şı	  gerekli	  
5.  Serum	  osmolalitesini	  ar_rdığı	  için	  toksisite	  

tedavisini	  etkin	  izlemeyi	  engeller	  
6.  Mental	  durumu	  bozarak	  tedavi	  etkinliğini	  

değerlendirmeyi	  güçleş9rir	  

Lökovorin	  kalsiyum	  (15	  mg’lık	  tablet,	  5	  mg/mL,	  7,5	  mg/mL,	  

10	  mg/mL	  folinik	  asit	  içeren	  ampul	  ve	  flakonlar):	  	  

	  

•  Folik	  asidin	  etkin	  biçimidir.	  Metanol	  ve	  e9len	  glikol	  

zehirlenmelerinde	  yardımcı	  ilaç_r.	  	  

•  Ye9şkinde	  50	  mg,	  çocukta	  1	  mg/kg	  (en	  çok	  70	  mg)	  IV	  4	  saaqe	  bir	  6	  kez	  

uygulanır.	  	  

•  Daha	  sonra,	  aynı	  dozda,	  ağızdan	  4-‐6	  saat	  ara	  ile,	  hastanın	  belir9	  ve	  bulguları	  

gerileyinceye	  kadar	  2	  gün	  boyunca	  verilir.	  	  
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Piridoksin:	  	  

E9len	  glikolün	  toksik	  olmayan	  metabolitlerine	  yıkılmasını	  

kolaylaş_rmak	  için	  sıvı	  desteği	  ile	  birlikte	  50	  mg	  piridoksin	  

ven	  ya	  da	  kas	  içine	  6	  saaqe	  bir,	  belir9ler	  düzelinceye	  

kadar	  verilir.	  	  

Arındırma	  	  
	  
•  Hasta	  kusturulmaz.	  	  

•  30-‐60	  dk	  içinde	  mide	  yıkanabilir.	  	  

•  Ak9f	  kömür	  alkolleri	  bağlamadığı	  için	  kullanılmaz.	  	  

•  Metanol’ün	  göze	  bulaşması	  durumunda,	  oda	  sıcaklığındaki	  
su	  ile	  15	  dakika	  yıkanmalıdır.	  	  

•  Deri	  yolu	  ile	  bulaşma	  durumunda,	  sabun	  ve	  su	  ile	  yıkanır.	  	  

Eliminasyonun	  ArHrılması	  	  

Metanol	  ve	  e9len	  glikol	  zehirlenmelerinde	  hemodiyaliz	  etkindir.	  

Aşağıdaki	  durumlar	  varsa	  hemodiyaliz	  yapılır:	  	  

	  
•  Destek	  tedaviye	  karşın	  derin	  metabolik	  asidoz	  (pH	  <7,15)	  	  
•  Böbrek	  yetmezliği	  	  
•  Metanol	  zehirlenmesinde	  göz	  bulguları	  ya	  da	  MSS	  işlev	  

bozukluğu	  	  
•  Yoğun	  destek	  tedaviye	  karşın	  yaşamsal	  işlevlerin	  bozulması	  	  
•  Serum	  metanol	  ya	  da	  e9len	  glikol	  düzeyleri	  >20	  mg/dL	  	  olması.	  	  

	  

SEVK	  
	  
Hastanenin	  olanakları	  kısıtlı	  ve	  destek	  tedaviye	  rağmen	  
hastanın	  durumu	  düzelmiyorsa,	  	  
	  
Hemodiyaliz	  ve	  YBÜ	  şartları	  olan	  en	  yakın	  merkeze	  
gönderilmelidir.	  

Hemodiyaliz,	  metanol	  ya	  da	  e9len	  glikol	  düzeyleri	  
saptanamayacak	  düzeye	  inene	  ya	  da	  metabolik	  asidoz	  
düzelene	  (pH	  >	  7,3)	  dek	  sürdürülür.	  	  

Alkol	  suis9mali	  ve	  bağımlılık	  dünya	  genelinde:	  76.3	  milyon,	  mortalite	  1.8	  milyon	  kişi	  
	  
ABD	  toplumunda	  %7,3	  (18.3	  milyon	  kişi),	  %40’ı	  hospitalize	  oluyor:	  MALİYET	  	  
	  
Cerrahi	  hastalarda	  postop	  kanama,	  kardiyak	  komplikasyonlar,	  sepsis	  ve	  reoperasyon	  
riski	  daha	  yüksek.	  
	  
Travma	  bu	  hasta	  grubunda	  çok	  yüksek,	  tedavi	  sonuçları	  daha	  kötü.	  
	  
Sedasyon	  kullanımı	  zor:	  Seda9f	  ve	  opioid	  dozları	  yüksek	  olması	  gerekiyor.	  Çekilme	  
sendromunu	  bu	  sırada	  tanımak	  zorlaşıyor.	  

Tehlikeli	  ajitasyon,	  saldırı	  ve	  şiddet	  nedeniyle	  sağlık	  personeli	  risk	  allnda.	  	  
	  
YBÜ’lerin	  %77’si	  hemşire	  suis9mali,	  %38	  hekim	  şiddet	  gördüğünü	  bildirmiş.	  
	  	  
Bu	  durum	  hemşirelerde	  meslekten	  soğumaya,	  üretkenlikte	  azalmaya,	  emosyonel	  
strese	  bağlı	  _bbi	  hata	  yapmada	  ar_şa	  neden	  olabiliyor.	  
	  
Personel	  alkol	  bağımlısı	  hastaların	  sözlü	  ya	  da	  fiziksel	  ani	  ve	  şiddetli	  saldırılarına	  karşı	  
uyarılmalı!	  
	  
Bu	  hastaların	  sayısı	  çok	  fazla	  ancak	  YBÜ	  tedavilerine	  yönelik	  kılavuzlar	  yeterli	  değil	  
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Alkol	  kesilmesinden	  72	  saat	  –	  1	  hf	  sonra	  ortaya	  çıkabilen	  bilinçte	  dalgalı	  
bozulmalarla	  karakterize	  ciddi	  bir	  tablo.	  	  
	  
Tedavi	  edilmezse	  mortalite	  %20	  civarında.	  
	  
YBÜ	  tedavilerine	  yönelik	  kılavuzlar	  yok…	  
	  
Alkol	  ilişkili	  diğer	  hastalıklarda	  da	  YBÜ	  tedavi	  kılavuzları	  eksik	  !	  

Tedavi Stratejileri:  
 
Profilaksi ve tedaviye yönelik az sayıda YBÜ stratejisi var.  
 
•  Benzodiazepinler 
•  Clomethiazol 
•  Antipsikotikler (haloperidol) 
•  Klonidin 
•  Barbitüratlar (fenobarbital)  
•  Propofol 
•  Deksmedetomidin  
 
Tek başına veya kombinasyonlar ile kullanılabilir…	  

•  Antikonvülzanlar  
•  Tiamin ve multivitamin desteği 

Teşekkürler	  


