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ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİ ARA 



ZEHİRLENMELERDE GENEL YAKLAŞIM 

• Kardiopulmoner destek 

• Mide yıkama 

• Aktif kömür uygulaması 

• Spesifik gastrik tedaviler 

• Zorlu  diürez   

• İdrarın alkali veya asitleştirilmesi  



 
ZEHİRLENMELERDE DİYALİZ 

 
1. Destek tedavisine karşın, hastanın genel durumunun kötüleşmesi 
2. Serebral işlevlerin baskılanması 
3. Karaciğer, böbrek yetmezliği 
4. Toksik etkisini geç gösteren metanol, etilen glikol, paraquat gibi 

maddelerle zehirlenme  
5. Ekstrakorporal tedavi ile daha hızlı uzaklaştırılabiliyor ise 
6. Koma komplikasyonları 
7. Dağılım hacmi düşükse ve serum düzeyleri ile toksik belirtilerin şiddeti 

arasında pozitif korelasyon olması 
8. İlacın metabolitlerinin kendisinden daha toksik olması 
 



ZEHİRLENMELERDE DİYALİZ 

• 2004 Amerikan Zehir Merkezine yapılan başvuruların %3’ ü YB 

• %0.05 kan temizleme tedavisi 



ZEHİRLENMELERDE DİYALİZ 

•Zehirin molekül büyüklüğü 

•Dağılım volümü 

•Suda çözünürlük 

•Proteinlere bağlanma oranı 



MOLEKÜLER AĞIRLIK 

•Hemodiyaliz…. <500 Da 

•Hemofiltrasyon….1000-4000 Da 

•High-flux membranlar… 12.000 Da’a kadar 

 

 



•  Albumin (55,000 - 60,000) 

•  Beta 2 Microglobulin (11,800) 

•  Inulin (5,200) 

•  Vitamin B12 (1,355) 

•  Aluminum/Desferoxamine Complex (700) 

•  Glucose (180) 
•  Uric Acid (168) 
•  Creatinine (113) 
•  Phosphate (80) 

•  Urea (60) 

•  Phosphorus (31) 
•  Sodium (23) 

•  Potassium (35) 
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MOLEKÜLER AĞIRLIK 



DİFFUSİV VS. KONVEKTİV TRANSPORT 
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DAĞILIM 

•Kanda bulunmalıdır; yağda depolananlarda daha zordur, 

•Vd kısıtlı olmalıdır (hücreiçi/kas/yağ), 
• Heparin Vd 0.06L/kg..sadece kanda 
• Vd 0.6L/kg…hücre-dışı sıvıda dağılımı gösterir 
• Yüksek lipofilik maddeler yağda birikir; uzaklaştırılmaları zordur 

(amitriptilin, barbitüratların çoğu) 
• Vd >1L/kg diyaliz teknikleri ile uzaklaştırılmaları  çok zor. 



PLAZMA PROTEİNLERİNE BAĞLANMA 

• Maddenin plazma proteinine bağlı olması onun diyaliz membranından 
serbestce diffüze olmasını ve uzaklaştırılmasını  güçleştirir. 

• Plazma proteinlerine yüksek oranda bağlanan maddeler hemodiyaliz 
yoluyla zor uzaklaştırılır. 

• İstisna-1…aspirin…eşik değerin aşılması/daha fazla serbest kısmın 
kalması 

• İstisna-2…üremik hastalarda plazma proteinlerine bağlanma oranları 
düşüyor 



PLAZMA PROTEİNLERİNE BAĞLANMA 

• Digoxin..Vd 5-12L/kg…Plazma proteinlerine bağlanır; dokularda 
birikir…ZOR 

 

• Alkoller, fenobarbital, lityum ve salisilatlar…Vd daha düşük…KOLAY 



- Vücutta dağılım hacminin küçüklüğü (<1lt/kg)   
       (salisilatlar, lityum, etanol ve metanol) 



HEMODİYALİZ 

Diyalizle ilacın uzaklaştırılmasını etkileyen faktörler 
 

1- İlaca ait faktörler 
2- Diyalize ait faktörler 



- Damar giriş yolu 

- Kan ve diyalizat akım hızı 

- Diyalizör özellikleri (materyal, yüzey alanı, por genişliği) 

 

         HEMODİYALİZ 
                                  

- DİYALİZAT AKIM HIZI 500 ML/DK 

- KAN AKIM HIZI 300 ML/DK 

- SENTETİK MEMBRANLAR..YÜKSEK GEÇİRGENLİK 

 

- SÜRE:4-8 SAAT…MADDEYE GÖRE DE DEĞİŞİR. ALKOL VE LİTYUM ÇOK DAHA HIZLI TEMİZLENDİĞİ İÇİN 
DAHA KISA SÜRE YETERLİ OLABİLİR. 

- KOMPLİKASYON: HİPOTANSİYON ! 

- Düşük kan akım hızı hemodinamik instabiliteyi engeller fakat, yeterli klirens için daha uzun süreye 
ihtiyaç olur 

 







HEMODİYALİZLE TEMİZLENEN İLAÇLAR  

•Antimikrobialler (Aminoglukozidler,Penisilin,İNH) 

• Elektrolitler ve metaller  (Na,K,Mg,Ca,Li,Cl,F,Hg,As,Pb) 

• Sedatifler (Diazepam,Trisiklik antidepresanlar) 

 



HEMODİYALİZİN DEZAVANTAJLARI 

• Toksinin dağılım volümü geniş ise (>1lt/kg), molekül ağırlığı büyük 
ise veya proteinlere yüksek oranda bağlanıyorsa daha az etkindir. 



HEMOFİLTRASYON vs HEMODİYALİZ 

Avantajları: 
Hemofiltrasyon ile  
• homeostazisin idamesi daha kolay 
• hipotansiyona ve disequilibriuma rastlanmaz 
• sıvı dengesinin kontrolü daha kolay 
• ekstrakorporal dolaşımdaki kanın 
     hacmi daha düşük 
• kompleman sistemini aktive etmez 
• pahalı ekipmana ve yetişmiş personele gereksinim 

duymaz 
• orta-ağır moleküllerin klirensi daha yüksek 

Dezavantajları: 
 
• Her iki yöntemde de antikoagulasyon 

zorunlu 
• Her iki yöntemde de vasküler giriş yolu 

sorunu var 
• Personel hemofiltrasyon işlemine genellikle 

yabancı 
• Hemofiltrasyonda düşük molekül ağırlıklı 

maddelerin klirensi düşük 
• Hemofiltrasyon hiperkatabolik hastaların 

azot dengesini sağlayamaz 



SÜREKLİ YAVAŞ TEDAVİLER 



SÜREKLİ YAVAŞ TEDAVİLER 
 



SÜREKLİ YAVAŞ TEDAVİLER 



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

• Aynı zamanda bu membranların adsorpsiyon özelliği de vardır. 

• Örnek..Myoglobin-vankomisin vb 

SÜREKLİ YAVAŞ TEDAVİLER 



•Vd değeri yüksek olan madde zehirlenmeleri: 
• Sürekli ve yavaş klirens avantaj olabilir 
• Dokulardan kana geçiş..yeniden dağılım / rebound etki….Lityum 

 

SÜREKLİ YAVAŞ TEDAVİLER 



SÜREKLİ YAVAŞ TEDAVİLER DEZAVANTAJI? 

• Standart hemodiyalize göre klirensi daha yavaş 

• Zehirlenmelerde kritik hastaların ihtiyacını karşılar mı? 

• Endojen klirens de bu arada gerçekleşiyor 

 

• Yavaş akımlı diyalizle mi temizlemeli yoksa endojen klirensi mi 
beklemeli 



HANGİ HASTALARA  
SÜREKLİ YAVAŞ TEDAVİLER? 

• Hemodinamik açıdan stabil olmayan hastalar en önemli ve neredeyse 
endikasyondur. 

 



HEMOPERFÜZYON 

• Kanın karbon, aktif kömür veya reçine içeren bir kartuştan geçirilme 
işlemidir.  

• Karbon: suda çözünen 

• Reçine: yağda çözünen, proteine bağlı zehirlerde daha etkin 



HEMOPERFÜZYON 



HEMOPERFÜZYON 





HEMOPERFÜZYON 



HEMOPERFÜZYONLA TEMİZLENEN İLAÇLAR 
 • Analjezikler(Acetaminophen,propoxyphen) 

•  Kadiovasküler ajanlar(Digoksin,Prokainamid,Kinidin) 

•  Antikanser ilaçlar(Mtx) 

•  Sedatifler (Barbitüratlar,Ethylclorvynol, 

•  Meprobamate ,Diazepam,Methaqualone) 

•  Theophyline 

•  Phenylbutazone 

•  Amanita phalloides 

 



HEMOPERFÜZYON 

• Hemoperfüzyon işlemi en fazla 4-8 saat sürdürülebilir.  

• Adsorban maddenin doygunluğa ulaşması,filtrede pıhtılaşma olması, 
hücresel atıklar ! Etkinliğini azaltır. 

• Yüksek dozda heparin kullanma zorunluluğu (2.000 ünit/saat) ve 
kullanılan heparinin de adsorban yüzeye yapışması 

• Tedavinin yarı kısmında membranın değiştirilmesi öneriliyor. 

• Amberlite XAD içeren hemoperfüzyonfiltreleri gibi temini güç 
malzemeler gerektirmesi bu yöntemin zorluklarını oluşturur. 

• Trombositopeni,  lökopeni 



HEMODİYALİZ-HEMOPERFÜZYON  
FARKLARI 

• Hemoperfüzyonda diyaliz solüsyonu kullanılmaz 
 
• Genellikle 3 saatten uzun süren hemoperfüzyon etkin değildir.  
 
• Kartuşlar 2-3 saat içinde temizlenecek madde tarafından sature hale getirilir.  
 
• En önemli handikapları- hemoperfüzyon kartuşunun maliyetinin yüksek olması, 

yüksek maliyet ve eksik eğitim nedeniyle hemoperfüzyon tedavisinin 
başlatılmasının gecikmesidir.  

 
• Sıvı elektrolit dengesine etkisi yok 
 



HEMOPERFÜZYON 

•Antikor-antijen kaplı karbon: SLE, RA 

•Polimiksin kablı karbon: septik şok 



HEMODİYALİZ VE HEMOPERFÜZYONUN 
KOMPLİKASYONLARI 

 Mikroembolizasyon 

 Anaflaksi ve immün reaksiyon 

 Hipotansiyon 

 Trombositopeni 

 Hipoglisemi 

 Hipokalsemi 

 

 

Hipopotasemi 

 Hipofosfatemi 

 Isı kaybı 

 Kanama 

 Hava embolisi 

 Postperfüzyon Rebaund 

 



PERİTON DİYALİZİ 

• Akut periton diyalizi zehirlenmelerde kullanılmayan bir tekniktir 

• Antikogulan kullanılmaması  

• Ayrıntılı ekipman gerektirmemesi 

• İlaçlar çok yavaş uzaklaştırılır 

• Hemodiyalizdeki ilaç klirensine ulaşılamaz 

 

 



PLAZMAFEREZ 

• Proteinlere yüksek oranda bağlanmalarda 

• Bağlanama > %80, dağılım volümü düşük < 0,21/kg va 

• Mantar zehirlenmesi 

• Digoksin  

• L-thiroxin 

• Verapamil, diltiazem, karbamazepin 

• Civa zehirlenmesi 





PLAZMAFEREZ KOMPLİKASYONLAR 
 

• Koagulasyon faktörlerinde azalma 

• Trombositopeni 

• Fatal aritmiler 

• DIC 

• Parestezi, tetani, senkop 

• Tromboembolizm 

• Anafilaksi 

• ARDS 

• Volüm yüklenmesi 

 



MOLEKÜLER ADSORBAN RESİRKÜLASYON 
SİSTEM - MARS 



MARS 

• Yüksek oranda proteine bağlanan 

• Karaciğer yetmezliği oluşturan 



MARS 
•Mantar zehirlenmesi 

•Kokain 

•Kalsiyum kanal blokerleri 

• Feniton 

• Teofilin  



CPFA/FPSA 



MANTAR ZEHİRLENMELERİ 

1)Siklopeptit içerenler (A.Phalloides- Amatoksin)      

2)Monometilhidrazin içerenler ( gramitra )                         

3)Muskarin içerenler                                         

4)Koprin içerenler                                                

5)İbotenik asit-musimol içerenler                        

6)Psilosibin içerenler                                         

7)Non-spesifik GİS irritanları                               

8)Orellanin içerenler 

 



1)Latent asemptomatik dönem :               
mantar alımından sonraki 6-48 saat          

 
2)Gastrointestinal dönem : (12-24 saat sürer)                
   -ciddi karın ağrısı, bulantı, kusma, sulu ishal    
  
3)İkinci latent dönem:  

- ALT-AST- bilirubinlerde artma, PT zamanında uzama  
 
4)Hepatik yetmezlik dönemi:                       
   
  En az bir hafta süreyle hastanede takip et 

 

MANTAR ZEHİRLENMESİ 



MANTAR ZEHİRLENMESİ 

• Şüpheli mantar yediği düşünülen kişiye (semptomatik olmasa da): 

       -Mide lavajı 

        -Aktif kömür uygulaması (72 saat boyunca 4 saat ara ile)  

        -Sıvı replasmanı ve elektrolit bozuklukları veya  koagülopati düzeltilmelidir. 

        -Hemodiyaliz ve hemoperfüzyon gıda alımını takiben 24 saat içinde      
 başlanırsa etkili olur 

        -Fulminan karaciğer yetmezliği : karaciğer transplantasyonu 



MANTAR ZEHİRLENMESİNDE TEDAVİ 

    Detoksifikasyon açısından etkisi kesin bir ilaç yoktur 

 

   -Penisilin-G ve sibilinin’in toksinin hepatositlere alınımını engellediği düşünülmektedir 
(etkisi kesin bilinmiyor)  

 

   -Yüksek doz Pen-G (500.000-1.000.000 ü/kg/gün 6 gün) -Penisilin + sibilin (20-50 
mg/kg/gün 4 dozda i.v.) infüzyonla verilmesi önerilmektedir 



MANTAR ZEHİRLENMESİNDE DİYALİZ 

UYGULAMALARI 

• HEMOPERFÜZYON  

• KOMBİNE HEMODİYALİZ VE HEMOPERFÜZYON 

• PLAZMAFEREZ 

• MARS 

• CPFA 



METANOL VE ETİLENGLİKOL  
 

• Çok toksiktir, 12 saat latend periyodun ardından Başağrısı halsizlik, 

• Vertigo konvulziyon , görme bozukluğu, solunum depresyonu gelişir 

 



ETİLEN GLİKOL/METANOL METABOLİZMASI 

Metanol 

Formaldehid 

(Alkol Dehidrogenaz) 

(Aldehid Dehidrogenaz) 

Formik Asit 

Etilen Glikol 

Glicolic asid 

(Alkol Dehidrogenaz) 



METANOL ZEHİRLENMESİ 
  

Hastayı stabil hale getirmek 
Metabolik asidozu düzeltmek 
Metanolün metabolize olmasını engellemek  

 (alkol dehidrogenaz enzimini inhibe etmek)  
Etanol 

4-metil pyrazol (Antizol, Fomepizole)      

Folik ve folinik asit 

 
 
 
 



HEMODİYALİZ 

 
•Metanol ve metabolitlerini vücuttan uzaklaştırmak 
•Metabolik asidozu düzeltmek 

Serum metanol düzeyleri >50mg/dl 
Dirençli asidoz 
Ciddi semptomlar 

Metanol zehirlenmesinde 
DİYALİZ İNDİKASYONLARI: 

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



LİTYUM İNTOKSİKASYONU 

• Zehirlenmeler nispeten sıktır 

• Toksik seviyesi 2 mg/dl üstüdür 

• 2,5 mg/dl üzeri değerlerde hemodiyaliz düşünülmelidir 

• Uzun ve birkaç seans hemodiyalize gerek vardır. 



ASPİRİN ZEHİRLENMESİ 

• Zehirlenmelerde konvansiyonel tedavi etkili olur. 

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

• MSS bulguları ve koma varsa   hemodiyaliz ve hemoperfüzyon 

    tercih edilmelidir. 



TEOFİLİN  ZEHİRLENMESİ 

• Hem  hemodiyaliz hem de hemoperfüzyonla   temizlenir 
• Toksik seviyesi 20 mg/ml üzeridir.  



DİGİTAL ZEHİRLENMESİ 

 Hipokalemi, hiperkalsemi ve alkalozla beraberdir. 
 
 

 Başlangıç tedavisi aktif kömür ve elektrolitlerin  
   düzeltilmesidir. 
 
 
 Hemoperfüzyonla önemli ölçüde temizlenir. 



ZEHİRLENMELERDE DİYALİZ 

•Merkezi ara 

•Genel destek tedavileri  

•Kan temizleme tedavilerini düşün 
• Molekül özelliği 
• Hastanın durumu 
• Merkezin deneyimi 
 

 


