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Özet
Amaç: Bu çalışma, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık 

Uygulama ve Araştırma Merkezine zehirlenme nedeniyle ge-
tirilen erken çocukluk yaş grubundaki (1-4 yaş) olguların de-
ğerlendirilmesi ve elde edilen bulguların koruyucu önlemlerin 
alınmasında yol gösterici olması amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: 01 Ağustos 2010 – 31 Temmuz 2015 
tarihleri arasındaki beş yıllık süre içerisinde zehirlenme ne-
deniyle Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve 
Araştırma Merkezine getirilen 1-4 yaş aralığındaki 761 çocuk 
çalışmaya dahil edilmiştir. Kesitsel nitelikteki bu çalışmada 
elde edilen veriler SPSS istatistik programı kullanılarak de-
ğerlendirilmiştir. 

Bulgular: Olguların 413 (%54,3)’ü erkek, 348 (%45,7)’i 
kadındır. En fazla olgu; Temmuz (%11,8) ve Mayıs (%11,6) 
ayında, Pazartesi günleri (%18,3) ve saat 16.00–23.59 arasında 
başvurmuştur. Çocuklar istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde 
en çok ilaç (%48,3) ile zehirlenmiştir.

Sonuç: Erken çocukluk yaş grubunda ev içinde meydana 
gelebilecek zehirlenmelere karşı ebeveynlere ya da çocuğa 
bakım verenlere yönelik yapılacak eğitim çalışmaları olduk-
ça önemlidir. Bunun yanı sıra hastaların zehire daha kısa süre 
maruz kalması açısından acil servislerde insan gücü planlaması 
başvuru zamanları gözetilerek düzenlenmelidir.

Anahtar Kelimeler: Çocukluk çağı; Zehirlenme; Kaza; 
Acil Servis; Önleme.

Abstract
Objective: The purpose of this study was to assess cases in 

early childhood age group (1-4 years of age) who were admitted 
to Ondokuz Mayis University Health Application and Research 
Center due to poisoning and to obtain guiding results in taking 
protective measures. 

Materials and Methods: 761 children between the ages of 
1 to 4 who were admitted to Ondokuz Mayis University Health 
Application and Research Center between 01 August 2010 and 31 
July 2015 with a diagnosis of poisoning were included in the study. 

The data obtained with this cross sectional study was ana-
lyzed by using SPSS statistic program. 

Results: 413 (54,3%) of the cases were male, while 348 
(45,7%) were female. The highest number of cases were admit-
ted in the months of July (11,8%) and May (11,6%), on Mon-
days (18,3%) and between the hours 16.00-23.59. Drugs were 
statistically significantly the most common reason (48,3%) for 
poisoning in children. 

Conclusion: In early childhood age group, trainings for 
parents or caregivers against poisoning that may happen in the 
house are quite important. In addition, labor force planning 
should be arranged by considering admission times in emer-
gency services to make sure that patients are exposed to poison 
for a shorter period of time. 

Keywords: Childhood; Poisoning; Accident; Emergency; 
Department; Prevention.

1. Giriş
Acil servis başvurularının önemli bir kısmını oluştu-

ran zehirlenmeler kazara veya özkıyım amaçlı olarak oral 
alım ya da inhalasyon yolu ile ilaç ya da diğer kimyasal 
maddelerin alınmasıyla gerçekleşir. Ülkemizde yapılan 
epidemiyolojik çalışmalar, tüm acil servis başvurularının 
%0,7-5,0’ini zehirlenme olgularının oluşturduğunu gös-
termektedir (1–5).

Toksine maruziyet; çevresel olarak, kazayla, tedavi 
sırasında ya da kasıtlı olarak gerçekleşebilir. Toksik mad-
delerin vücuda alınma yolu, toksik maddenin cinsi ve 
ortaya çıkan belirtiler erişkinlerde ve çocuklarda farklı-
lık gösterebilmektedir. Çocukluk çağında zehirlenmeler 
genellikle ev temizlik ürünleri ve ilaçlar ile kaza sonucu 
meydana gelirken, erişkinlerde zehirlenmeler daha çok 
bazı ilaçlarla kasıtlı olarak gerçekleşmektedir (6,7).

Çocukluk çağında görülen kazara olan zehirlenme-
ler halen önemli bir halk sağlığı sorunudur. Çocuklarda 
1-5 yaş aralığında en sık görülen akut zehirlenme olgu-
ları tüm çocukluk çağı zehirlenmelerinin %80’ini oluş-
turmaktadır (8-10). Zehirlenme nedenleri sıklıkla ilaçlar 
(reçeteli-reçetesiz), ev temizlik ürünleri, parafin-gazyağı, 
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pestisitler, zehirli bitkiler ve hayvan ya da böcek ısırma-
larıdır (11-13).

Bu çalışma, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uy-
gulama ve Araştırma Merkezine zehirlenme nedeniyle 
başvuran erken çocukluk yaş grubundaki (1-4 yaş) olgu-
ların değerlendirilmesi ve elde edilen bulguların koruyu-
cu önlemlerin alınmasında yol gösterici olması amacıyla 
yapılmıştır.

2. Gereç ve Yöntem
01 Ağustos 2010–31 Temmuz 2015 tarihleri arasın-

daki beş yıllık süre içerisinde zehirlenme tanısıyla On-
dokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma 
Merkezine getirilen 1-4 yaş aralığındaki 761 çocuk olgu 
çalışmamıza dâhil edilmiştir. 

Kesitsel nitelikteki çalışmamızda olguların hasta adli 
dosyaları incelenerek; cinsiyet, yaş, başvuru zamanı, ze-
hirlenme etkenleri, tedavi şekilleri (ayaktan, serviste ya-
tış, yoğun bakım) araştırılmıştır.

Zehirlenme etkenleri; tıbbi ilaçlar, koroziv maddeler, 
kimyasal maddeler (tiner, naftalin, petrol ve türevleri vs.), 
gıda maddeleri, karbonmonoksit, tarım ilacı, fare zehiri 
ve böcek ilacı, sıvı temizlik maddeleri, alkol ve bileşikle-
ri, zehirli ot ve bitki olarak gruplandırılmıştır. Hastaneye 
başvuru zamanı ay, gün ve saat olarak (00.00’dan baş-
layarak sekizer saatlik dilimler halinde) düzenlenmiştir.

Elde edilen veriler SPSS istatistik programı (Versi-
on15.0, SPSS Inc., Chicago, Illinois) ile değerlendirilmiş-
tir. Gruplar arasındaki karşılaştırmalarda ki-kare testi kul-
lanılmış, anlamlılık değeri p<0,05 olarak kabul edilmiştir.

3. Bulgular
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve 

Araştırma Merkezi’ne 01.08.2010-31.07.2015 tarihleri 
arasında getirilen 19.122 adli olgudan 5124 (%26,8)’ü 
zehirlenme olguları olup bunların da 761 (%14,9)’i 1-4 
yaş aralığında çocuklardır. 1-4 yaş grubundaki zehirlen-
me olgularının 413 (%54,3)’ü erkek, 348 (%45,7)’i ka-
dındır. 

Grafik 1. Olguların Hastaneye Başvurduğu Ayların 
Dağılımı.

Grafik 2. Olguların Hastaneye Başvurduğu Günlerin 
Dağılımı.

Grafik 3. Olguların Hastaneye Başvurduğu Saatlerin 
Dağılımı.

En fazla olgu; Temmuz (%11,8) ve Mayıs (%11,6) 
ayında, Pazartesi günleri (%18,3) ve saat 16.00-23.59 
(%53,6) arasında başvurmuştur. Olguların hastaneye baş-
vurduğu ay, gün ve saatler Grafik 1-3’te gösterilmiştir.

Çocuklar istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde en 
çok ilaç (%48,3) ile zehirlenmiş olup bunu koroziv mad-
de (%17,1) ve fare zehiri-böcek ilacı (%12,0) ile diğer 
zehirlenmelerin izlediği görülmüştür. Yaş gruplarına göre 
zehirlenmeye neden olan maddelerin dağılımı Tablo 1’de 
gösterilmiştir.

Zehirlenen çocukların %69,1’i ayaktan tedavi edile-
rek evine gönderilmiş olup %1,8’i yoğun bakım ünitesin-
de yatarak tedavi edilmiştir. Tüm olgular tedavi sonrası 
şifa ile taburcu olmuştur.

4. Tartışma
Adli nitelikteki olayların soruşturulması ve kovuştu-

rulması aşamasında olguların muayenesi ve adli raporla-
rının düzenlenmesi büyük önem taşımakta ve adli süreçte 
yol gösterici olmaktadır. Adli olaylar içerisinde yer alan 
zehirlenme olguları hekimlerin özellikle acil uygulama-
larında sık karşılaştığı olgulardır. Çocukluk çağı zehir-
lenmeleri içerisinde önemli bir yer tutan erken çocukluk 
dönemi zehirlenmeleri; çocukların yürümeye başladıkları 
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bu yaş grubunun yeni nesnelere daha meraklı olma, renkli 
objeleri ağızlarına götürme ve ebeveynlerini taklit etme 
eğilimi gibi özelliklerinden kaynaklanmaktadır (14).

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve 
Araştırma Merkezi’ne 5 yıllık süre içerisinde gelen/geti-
rilen 19.122 adli olgudan 5.124 (%26,8)’ü zehirlenme ol-
guları olup bunların da 761 (%14,9)’i 1-4 yaş aralığında-
dır. Bu konuda yapılan başkaca çalışmalarda acil servise 
başvuran zehirlenme olgularının oranları %0,6–33,8 ara-
lığında değişmektedir (10,15-20). Hem ülkemizde hem 
de yurtdışında yapılan bu çalışmaların sonuçları oldukça 
geniş bir aralık içerisinde yer almaktadır. Bu durumun her 
merkeze başvuran genel olgu sayılarındaki ve türlerinde-
ki farklılıklardan, çalışmaya konu olan yaş gruplarındaki 
farklılıklarından, çalışma yapılan yerlerin yerel özelliği 
gibi durumlardan kaynaklandığı görülmektedir. Zehirlen-
me türleri değişik ülkelerde, hatta aynı ülkenin değişik 
bölgelerinde farklılıklar göstermektedir. Bu nedenle her 
ülke kendi zehirlenme profilini belirlemeli ve bu göre ön-
lemler almalıdır.

Olguların 413 (%54,3)’ü erkek, 348 (%45,7)’i kadın-
dır. Bu oran, konu ile ilgili benzer çalışmalarla uyum-
ludur (12,21-24). Aynı zamanda 2014 TÜİK (Türkiye 
İstatistik Kurumu) verilerindeki 0-4 yaş aralığındaki 
cinsiyet oranları ile de benzeşmektedir (25). Bu nedenle 
zehirlenen 1-4 yaş grubu çocuklarda cinsiyetle ilişkisi ol-
madığını söylemek mümkündür. Ancak kız çocuklarında 
zehirlenmelerin daha fazla olduğunu bildiren çalışmalar 
da mevcuttur (15,17).

Çalışmamıza konu olan 1-4 yaş grubu çocuk olgu-
lar; en fazla Temmuz (%11,8) ve Mayıs (%11,6) ayında, 
Pazartesi günleri (%18,3) ve saat 16.00–23.59 arasında 

(%48,8) hastaneye getirilmiştir (Grafik 1-3). Öz ve arka-
daşlarının (17) Eskişehir’de yaptıkları ve tüm yaş grup-
larını kapsayan zehirlenmelerle ilgili çalışmalarında; en 
sık başvuru gününün Pazar (%18,6), başvuru saatinin de 
16.00–24.00 olduğu saptanmıştır. Türkçüer ve ark.nın 
(26) Denizli’de yaptıkları çalışmada; adli olguların acil 
servise en fazla Temmuz ayında (%13,4), Pazartesi gün-
leri (%15,6) ve saat 22.00–24.00 (%17,5) arasında baş-
vurduğu, Deniz ve ark.nın (15) çalışmasında da; zehirlen-
me nedeniyle hastaneye başvuru saatinin %55,6 olguda 
16.00–24.00 saatleri arasında olduğu bildirilmektedir. 
Tüm adli olgularda olduğu gibi zehirlenme olgularında 
da yaz aylarında görülen artışı gündüz saatlerinin uzama-
sı ve insanların aktivitelerinde artış olması ile açıklamak 
mümkündür. Aynı zamanda bu aylar tarımsal faaliyetlerin 
arttığı, tarımsal ilaçların ortamda daha fazla bulunduğu 
dönemdir. Başvuru saatlerine bakıldığında çalışmamızla 
da uyumlu olarak hemen hemen tüm çalışmalarda yoğun-
luğun 16.00 – 23.59 saatleri arasında olması zehirlenme 
etkenlerinin ev ortamı içerisinde olması göz önüne alın-
dığında, evde bulunulan saatlerde daha sık zehirlenme 
olması ile uygunluk göstermektedir.

Çocuklar istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde en çok 
ilaç (%48,3) ile zehirlenmiş olup bunu koroziv madde 
(%17,1) ve fare zehiri-böcek ilacı (%12,0) ile diğer ze-
hirlenmelerin izlediği görülmüştür (Tablo 1). Yurtiçi ve 
yurtdışında bu konuda yapılan benzer birçok çalışma-
nın ortak verisi bu yaş grubunda ilaçların en sık görü-
len zehirleyici ajan olduğudur (15,17,21,27). Ankara’da 
yapılan bir çalışmada (27); ilaçla zehirlenen çocukların 
%93,3’ünün ev içinde mevcut bir ilaçla zehirlendiğini, 
en sık (%23,7) zehirlenmeye neden olan ilaç türünün de 

Tablo 1: Yaş gruplarına göre zehirlenmeye neden olan maddelerin dağılımı.

Tanı
Yaş grupları

Toplam
12-23 ay 24-35 ay 36-47 ay

n % n % n % n %
İlaç 99 37,4 163 52,2 106 57,6 368 48,3
Koroziv madde 67 25,3 39 12,5 24 13,1 130 17,1
Kimyasal madde* 21 7,9 33 10,6 18 9,8 72 9,5
Gıda maddesi 3 1,1 2 0,6 4 2,2 9 1,2
Karbonmonoksit 4 1,5 9 2,9 5 2,7 18 2,4
Tarım ilacı 6 2,3 9 2,9 8 4,4 23 3,0
Sıvı temizlik maddesi 15 5,7 9 2,9 5 2,7 29 3,8
Fare zehiri-böcek ilacı 42 15,8 39 12,5 10 5,4 91 12,0
Zehirli ot ve bitki 1 0,4 3 1,0 1 0,5 5 0,6
Alkol ve bileşikleri 7 2,6 6 1,9 3 1,6 16 2,1
Toplam 265 100,0 312 100,0 184 100,0 761 100,0

*tiner, naftalin, petrol ve türevleri vs.,x2=48,19 p=0,000
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analjezikler olduğu, Repetto’nun (28) İspanya’da yaptığı 
çalışmada merkezi sinir sistemine etkili ilaçların ve anal-
jeziklerin çocukluk çağı zehirlenmelerinde önemli yer 
tuttuğu, Kuveyt’te yapılan bir çalışmada da (21); benzer 
olarak analjezik-antipiretik ilaçların (%36,9) zehirlenme-
ye neden olduğu bildirilmektedir. Paracetamol türü ilaçlar 
çoğu çalışmada ilk sırada yer almaktadır (28,29). Çalışma 
grubundaki olguların tıbbi kayıtlarında zehirlenmeye ne-
den olan ilaç isimleri çoğunlukla hatalı kaydedilmiş ya da 
hiç yazılmamış olduğundan bilimsel nitelikte sonuç çıkar-
tılamayacağı düşünülerek değerlendirmeye alınmamıştır.

İlaç üretim ve tüketiminin her yıl giderek büyük ha-
cimlere ulaşması, beraberinde özellikle evlerde kullanım 
dışı kalmış ilaçların miktarını da artırmaktadır. Çocuklu 
ailelerde bu durum daha tehlikeli olup bu ilaçlar potan-
siyel zehirlenme riski taşımaktadır. Evlerde bulunan aile 
bireylerinin kullandığı ya da kullanım dışı kalmış ilaçlar-
la oluşan zehirlenmeler ile ilgili yapılan araştırmalarda en 
çok ölümün çocukluk çağında olduğu akıldan çıkartılma-
malıdır (30-32).

Çocuklar kendilerini kazalardan koruyamadıkların-
dan, kazalar açısından emniyetli ortamlarda yaşamala-
rı, koruyucu önlemlerin alınması ve yaşam alanlarının 
güvenliğinin denetlenmesi erişkinlerin sorumluluğudur 
(33). Erken çocukluk yaş grubunda ev içinde meydana 
gelebilecek zehirlenmelere karşı ebeveynlere ya da çocu-
ğa bakım verenlere yönelik yapılacak eğitim programları 
ve sosyal çalışmalar ile bu tip kazalar azaltılabilir (24). 
Çocukları zehirlenme etkenlerinden korumanın pek çok 
yöntemi vardır. Zehirlenme olaylarının yaşanmaması için 
ilaçların veya zehirlenme etkenlerinin saklaması ve ko-
runması konusunda, zehirleyici ajana maruz kalma sonra-
sı ise çıkabilecek bulgular, acil olarak yapılacaklar, zehrin 
yutulması durumunda absorbsiyonu en aza indirgeyecek 
ve zehiri nötralize edecek uygulamalar konusunda çocuk-
lara bakım verenler mutlaka eğitilmelidir (34).

Zehirlenme olgularında hızlı davranmak çoğu zaman 
hayat kurtarıcıdır. Çalışmalar ışığında; olguların mev-
simsel, haftanın günlerine ve gün içerisinde başvuru saat 
dilimlerine göre dağılımı göz önüne alınarak hastaların 
zehire daha kısa süre maruz kalması açısından acil servis-
lerde insan gücü planlaması yapılmalıdır.
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