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ÖZET
‹laç veya kimyasallarla zehirlenmeler s›k görülen ve ölümcül olabilen durumlard›r. Rodentisit zehirlenmesi ülkemizde s›k

görülürken, etilen glikol (EG) zehirlenmesi oldukça nadirdir. K›rk dokuz yafl›nda erkek hasta fare zehiri içimi ön tan›s›yla yo¤un
bak›ma al›nd›. Bilinci kapal› olan hasta entübe edildi. Solunum say›s› 45 dk-1 olan hastan›n di¤er hayati bulgular› stabildi. Arteriyel
kan gaz›nda derin metabolik asidoz saptanmas› nedeniyle NaHCO3 infüzyonu baflland›. Tablonun rodentisit intoksikasyonuna
uymamas› üzerine daha detayl› anamnez al›nd› ve hastan›n antifiriz de içmifl oldu¤u ö¤renildi. Nazogastrik sondadan %45 etil
alkol bolus doz verildikten sonra 0.2 mL kg-1 saat-1 infüzyon ve esomeprazol infüzyonu baflland›. Dördüncü saatte hasta hemodiyalize
al›nd›. Koagülasyonun bozulmas› üzerine K vitamini uyguland›. Sekizinci saatte masif kanamas› olan hastaya TDP verildi. Onalt›nc›
saatten itibaren anüri geliflen hasta günlük hemodiyaliz program›na al›nd› ve 21. saatte %10 etanol iv formu bulunarak idame
tedaviye 0.83 mL kg-1saat-1 infüzyonla devam edildi. Hastaya günlük K vitamini, tiamin, piridoksim, folik asit ve kalsiyum glukonat
replasmanlar› yap›ld›. Dördüncü gününde metabolik asidozu geçen hasta daha sonra ekstübe edildi. Onuncu günde hemodiyaliz
ihtiyac› da ortadan kalkan hasta eve taburcu edildi. EG zehirlenmesi ülkemizde çok nadir görülmekte ve az bilinmektedir. Bilinci
kapal› olan hastada derin metabolik asidoz görülür. Ay›r›c› tan›da diabetik ve alkolik ketoasidoz, üremi, laktik asidoz, aspirin ve
metanol zehirlenmeleri düflünülmelidir. Tedavi sodyum bikarbonat, etanol, hemodiyaliz ve spesifik bir antidot olan fomepizolden
oluflmaktad›r. Rodentisit intoksikasyonlar›nda ise parenteral K vitamini ve TDP uygulamalar› mortalite üzerinde önemli etkiye
sahiptir. ‹ntoksikasyonlar› erken tan›mak ve tedaviye bafllamak hayati önem tafl›maktad›r. Zehirlenme etken maddesi mevcut tabloya
neden olmayacaksa öykü mutlaka bir daha dikkatlice sorgulanmal›d›r.
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SUMMARY
Intoxications with drugs or chemicals are frequent and may be fatal. Although rodenticide intoxication is common in our country,

Ethyleneglycol (EG) intoxication is very rarely seen. Fourty nine -year-old male was admitted to ICU with rastbane intoxication
diagnosis. Unconscious patient was intubated. Despite 45 min-1respiratory rate, vital signs were stable. After deep metabolic
asidosis in ABG, NaHCO3 infusion was started. As clinic presentation didn’t match with rotentisit intoxication, more detailed
anamnes was taken and antifreeze intake was detected. After bolus dose, 45% ethylalcohol infusion was applied via nasogastric
tube. At 4th hour, haemodialysis was performed. As coagulation deteriorated, vitamine K and FFP was administered. After 16th hour,
patient was unuric and taken to daily haemodialysis programme. At 21th hour, therapy continued by 0.83 mL kg-1 hr-1 10% ethanol
intravenously. Daily vitamine K, thiamine, pyridoxine, folicacid and calcium gluconate replacements were applied. Metabolic
asidosis recovered at 4th day and then he was extubated. On the 10th day, haemodialysis need ended and he was discharged home.
EG intoxication is rarely seen and known poorly in our country. Deep metabolic asidosis is detected in the  unconscious patient.
Diabetic and alcoholic ketoasidosis, uremia, lactic asidosis, ASA and methanol intoxications should be kept in mind at differencial
diagnosis. The main therapy includes NaHCO3, ethanol, haemodialysis and specific antidote fomepizole. At rodenticide intoxication,
parenteral vitamine K and FFP administrations play an important role on mortality. In conclusion, early recognition and therapy
have vital importance in intoxication cases. If toxicagent doesn’t match with clinic presentation, anamnesis should be questioned
again carefully.

KEY WORDS: Ethyleneglycol, Rosenticide, Intoxication

Ç›kar çat›flmas›/Conflict of Interest: Yazarlar herhangi bir ç›kar çat›flmas› bildirmemifllerdir./ Authors do not report any conflict of interest.
Gelifl tarihi/Received: 13/12/2015                  Kabul tarihi/Accepted: 06/06/2016
Yaz›flma Adresi (Correspondence):

Dr. Baflak ALTIPARMAK, Mu¤la S›tk› Koçman Üniversitesi, E¤itim Araflt›rma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Departman›, Mu¤la, Türkiye
E-posta (E-mail): basak_ugurlu@yahoo.com 



Anestezi Dergisi 2016; 24 (3): 200 - 203 Alt›parmak et al: Ethylene glycole intoxication

201

G‹R‹fi

‹laç veya kimyasallarla zehirlenmeler s›k görülen ve
ölümcül olabilen durumlard›r. Rodentisit zehirlenmesi
ülkemizde s›k görülürken, etilen glikol (EG) zehirlen-
mesi oldukça nadirdir.

EG, dihidrik alkoller grubundan renksiz, kokusuz,
tatl› ve suda çözünen bir maddedir. Antifriz ve birçok
üründe çözücü olarak bulunmaktad›r. A¤›z yolu ile al›n-
d›ktan sonra mide ve ince ba¤›rsaklardan h›zla emilir (1)
ve ciddi metabolik asidoz, konvülziyondan komaya ka-
dar de¤iflen MSS bulgular›, kardiyopulmoner bozukluk-
lar ve oligürik böbrek yetmezli¤ine neden olur (2). 

Fare zehiri ile intoksikasyon klini¤i, etken maddele-
rin warfarin benzeri etkileri nedeniyle geliflir. Afl›r› anti-
koagülasyon ekimoz, hematüri, melena, epistaksis, gin-
gival kanama, hemoptizi ve hematemez ile sonuçlanabi-
lir. Brodifocum, indanediones, bromadiolone gibi baz›
2. kuflak antikoagülanlar oldukça potent ve uzun etkili
olup, tek bir afl›r› dozu takiben birkaç haftadan birkaç
aya kadar süren ciddi kanama bozukluklar›na neden ola-
bilirler (3, 4). 

Bu yaz›da intihar amaçl› EG ve fare zehiri içtikten
sonra bilinci kapal› flekilde acil servise getirilen hastan›n
yo¤un bak›m ünitesindeki tedavisini sunmay› amaçlad›k. 

OLGU

K›rk dokuz yafl›nda erkek hasta, kendisinden 6 saat-
tir haber al›namazken, otel odas›nda bilinci kapal› ola-
rak bulunmufl. Yan›nda bofl fare zehiri kutusu ve birkaç
adet bofl flifle varm›fl. 112 ekiplerince ilçe devlet hastane-
sine götürülüp mide lavaj› yap›l›p aktif kömür uygulan-
d›ktan sonra hastanemiz Anestezi ve Reanimasyon Yo-
¤un Bak›m Ünitesi’ne sevk edilmifl. 

Yo¤un bak›ma kabulünde bilincinin kapal›, Glaskow
Koma Skorunun (GKS)’n›n 3 olmas› üzerine hasta entü-
be edilip mekanik ventilatöre ba¤land›. Fizik muayene-
de pupiller izokorik, ›fl›k refleksi +/+, kan bas›nc›
157/78 mmHg, kalp at›m h›z› 7 dk-1, solunum say›s› 45
dk-1, vücut s›cakl›¤› 36.7 °C idi. Her iki el bile¤i iç
yüzlerinde yaklafl›k 3.5-4 cm’lik yüzeyel, düzgün s›n›rl›
kesileri mevcuttu ancak damar-sinir yaralanmas› yoktu.
Hastadan al›nan arteriyel kan gaz›nda pH: 6.96, pO2:
139 mmHg, pCO2: 8 mmHg, laktat 15 mmol L-1 ve bikar-
bonat düzeyi ile baz aç›¤› (BE) ölçülemeyecek düzey-
deydi. Derin metabolik asidoz saptanan hastaya 1 mEq
kg-1 dozunda NaHCO3 iv pufle yap›ld›. Arteriyel monitö-
rizasyon yap›lan hastaya santral venöz kateter ve idrar
sondas› tak›ld›. Fare zehiri intoksikasyonu ön tan›s›yla
sevk edilen hastan›n mevcut klini¤inin ek bir madde al›-
m›n› düflündürmesi üzerine daha detayl› öykü al›nmas›-
na karar verildi. Hasta yak›nlar› ile görüflülerek odada

bulunan bofl fliflelerin antifiriz oldu¤u ve fare zehirinin
etken maddesinin bromadiolone oldu¤u ö¤renildi. ‹drar
tetkikinde mikroskopik incelemede Ca oksalat kristali
saptand›. EG düzeyi bak›lamad› ancak toksik dozda al-
d›¤› düflünülerek tedavi planland›. Etil alkolün iv formu
bulunamad›¤› için zehir dan›flman›n önerisiyle nazogast-
rik sondadan %45 etil alkol 1.8 mL kg-1 dozunda bolus
verildi ve sonras›nda 0.2 ml kg-1 saat-1 dozunda infüzyon
baflland›. Mide koruyucu olarak esomeprazol infüzyonu
eklendi. Yat›fl›n›n 4. saatinde hasta hemodiyalize al›nd›.
Hemodiyaliz esnas›nda hipotansiyon geliflmesi nedeniy-
le inotropik destek baflland› ve nazogastrik sondadan etil
alkol infüzyonu 0.5 mL kg-1 saat-1 dozuna ç›k›ld›. Hemo-
diyaliz sonras›nda bak›lan arteriyel kan gaz›nda HCO3

ölçülebilir de¤erlere ulaflt› ve NaHCO3 iv infüzyonu dü-
zenlendi. Hemodiyaliz sona erdi¤inde inotropik destek
ihtiyac› kalmad›. Beflinci saatte koagülasyon parametre-
lerinin bozulmaya bafllamas› üzerine 20 mg K vitamini
iv uyguland›. Yat›fl›n›n 8. saatinde epistaksis, hematüri
ve endotrakeal tüp içinden kanama bafllamas› üzerine
hastaya 5 ünite TDP verildi. Yat›fl›n›n 9. saatinden itiba-
ren saatlik idrar ç›k›fl› 0.5 mL kg-1 saat-1‘in alt›na düflen
hastada 16. saattten itibaren anüri geliflti. Yat›fl›n›n 20.
saatinde arteriyel kan gaz›nda pH: 7.34 olmas› üzerine
NaHCO3 infüzyonu kesildi, 21. saatte d›fl merkezlerden
%10’luk etanol iv formu bulunan hastada idame tedavi-
ye intravenöz yoldan 0.83 mL kg-1 saat-1 olarak devam
edildi. Etanol düzeylerini 100-150 mg dL-1 aras›nda tut-
mak amac›yla yak›n kan etanol düzeyi takibi yap›ld›.
Yat›fl›n›n 2. gününde GKS 8’e yükselen hastada hiper-
tansiyon ve taflikardi geliflmesi üzerine tekrar tüp içi ka-
nama ve epistaksis geliflti. Hastaya sedasyon amaçl› mi-
dazolam infüzyonu  baflland›  ve  6  ünite  daha TDP ve-
rildi. Göz dibi muayenesinde anormallik saptanmad›.
Kreatinin de¤erlerinin yükselmeye devam etmesi nede-
niyle hastaya yat›fl› boyunca her gün ultrafiltrasyon ya-
p›ld›. Günlük K vitamini 4x20 mg fleklinde uyguland›.
Tiamin 100 mg gün-1, piridoksim 20 mg gün-1 parenteral
tedavi olarak verildi. %5 dekstroz infüzyonu tedavisine
eklendi. 50 mg gün-1 folik asit nazogasrik sondadan ve-
rildi. Günlük kalsiyum glukonat replasman› yap›ld›. Ya-
t›fl›n›n 4. gününde arteriyel kan gaz›nda pH ve BE tama-
men normal s›n›rlara döndü, metabolik asidoz tablosu
ortadan kalkt›. Sedasyonu kesilen hasta yat›fl›n›n 5. gü-
nünde göz temas› kurmaya bafllad›. Yat›fl›n›n 6. gününde
bilinci tam olarak aç›lan hasta ekstübe edildi. Hemodi-
namisi stabil ve GKS 15 olan hasta yat›fl›n›n 7. gününde
nefroloji klini¤ine devredildi. Birkaç seans daha hemo-
diyalize al›nan hastan›n böbrek fonksiyonlar› da norma-
le döndü. Hasta koagülasyon testleri takibi amac›yla be-
lirli aral›klarla hastaneye kontrole ça¤›r›ld›.
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Bilinci kapal› gelen hastada EG zehirlenmesi tan›s›,
derin metabolik asidoz varl›¤›nda anamnez ve laboratu-
var bulgular›n›n uymas› ile konulur. Metabolik asidoz
ay›r›c› tan›s›nda diabetik ve alkolik ketoasidoz, üremi,
laktik asidoz, aspirin ve metanol zehirlenmeleri akla
gelmelidir (2). 

EG oral yolla al›nd›ktan sonra k›sa sürede ba¤›rsak-
lardan emilerek 30-60 dakikada serumda en yüksek
konsantrasyona ulafl›r. Bu sebeple mide lavaj› veya kus-
turma ço¤u zaman etkili de¤ildir. Ayr›ca EG’nin aktif
kömür taraf›ndan emilimi yoktur (1). Hastam›z d›fl mer-
kezde acil servise bilinci kapal› flekilde getirildi¤inden
al›nan madde netlefltirilememifl ve vakit kaybedilmeden
mide lavaj› ve aktif kömür uygulanm›flt›. Uygulama inti-
har giriflimden en az 6 saat sonra oldu¤u için herhangi
bir olumlu etkinlik gözlenmedi. 

EG zehirlenmesinde esas tedavi sodyum bikarbonat,
etanol, hemodiyaliz ve spesifik bir antidot olan fomepi-
zolden oluflmaktad›r (2). Olgumuzda metabolik asidoz
için bikarbonat aç›¤› hesaplanamad›¤›ndan 1 mEq kg-1

dozunda NaHCO3 iv pufle yap›ld› ve daha sonra infüzyo-
na geçildi. Fomepizolün Türkiye’de preperat› mevcut ol-
mad›¤›ndan tedavide 2. seçenek olan etil alkol uyguland›.  

EG zehirlenmeleri durumunda erken hemodiyaliz
hayat kurtar›c› olabilmektedir. Hemodiyaliz ile hem EG
ve glikolik asit eliminasyonu sa¤lanmakta, hem de meta-
bolik asidoz düzeltilmektedir. Hastam›zda da hemodiyaliz
sonras›nda metabolik asidozda hafif iyileflme saptan›rken
NaHCO3 düzeyleri hesaplanabilir duruma gelmifltir.

EG al›m› sonras› 12-24 saat içinde kalp ve akci¤er-
lerde Ca-oksalat kristallerinin birikmesine ba¤l› ciddi

derecede takipne, siyanoz, taflikardi ve orta derecede hi-
pertansiyon ortaya ç›kabilmektedir (5). ‹drar tetkikinde
Ca-oksalat kristalleri saptanan hastam›z›n yo¤un bak›m-
da takip edildi¤i süre boyunca sinüs taflikardisi mevcut-
tu ve bu durumun Ca-oksalat kristallerinin kalpte biriki-
minden kaynaklam›fl olabilece¤i düflünüldü.

EG zehirlenmesinde hipokalsemi görülebilmektedir.
Bunun yan› s›ra tedavide de antidot amaçl› Ca glukonat-
kullan›m› önerilmektedir (5). Bu sebeple hastam›za pa-
renteral Ca replasman› bafllad›k. EG metabolizmas›nda
kofaktör olan tiamin (B1) ve piridoksin (B6) kullan›l-
mas›n›n toksik olmayan metabolitlere dönüflümü kolay-
laflt›r›labilece¤i bildirilmifltir (5). Hastam›za günlük 100
mg tiamin ve 20 mg piridoksin tedavisi parenteral ola-
rak uyguland›. Etanol metabolizmas› sonucu oluflan for-
mik asidin y›k›m›n› artt›rmak için folik asit replasman›
yap›ld›. EG glukoneogenezi inhibe ederek hipoglisemi-
ye sebep olabilece¤inden (5) hastan›n idame mayilerine
%5 dekstroz iv infüzyonu eklendi. 

EG MSS’de motor kay›p ve duyu hasar› oluflturur.
250 mL antifriz al›m›ndan sonra k›rm›z›-yeflil görme
kayb› ve santral görme alan›nda bozukluk oluflur. Bu
yüzden mutlaka göz dibi muayenesi yap›lmal›d›r (6).
Hastam›zda al›nan miktar bilinmedi¤i için göz dibi mu-
ayenesi yap›lm›fl ancak anormal bulgu saptanmam›flt›r. 

Bromadiolone’un da içinde bulundu¤u superwarfa-
rinler uzun etkili, ya¤da eriyen antikoagülanlard›r. Yar›-
ömürleri 24 gün olup warfarinden yaklafl›k 100 kez daha
güçlüdürler (3). Ya¤da çözünmeleri nedeniyle vücutta
birikerek aylarca sürebilen edinsel K vitamini eksikli¤i-
ne, ikincil koagülasyon faktör eksikli¤i (II,VII,IX ve X)
tablosuna neden olurlar (4). Super warfarin toksisitesi

Tablo I. Olguya ait arteriyel kan gazlar›*

pH pCO2 pO2 Laktat HCO3 BE
(mmHg) (mmHg) (mmol L-1) (mmol L-1) (mmol L-1)

0. saat 6.96 8 139 >15 ???? ????

2. saat 6.99 11 250 >15 ???? ????

6. saat (HD sonras›) 7.16 13 163 >15 4.6 -21.3

12. saat 7.19 25 150 >15 9.5 -17.1

18. saat 7.31 31 133 9.8 15.6 -9.6

36. saat 7.34 30 113 8.7 15.5 -9.6

48. saat 7.29 33 115 3.0 15.9 -9.8

3. gün 7.41 34 160 1.2 21.6 -2.6

4. gün 7.43 31 100 0.7 20.6 -3.3

5. gün 7.44 34 96 1.1 23.1 -0.8

6. gün 7.38 34 103 1.4 20.1 -4.5

7. gün 7.45 25 115 0.5 22.4 -2.1

*Hastan›n arteriyel kan gaz› takipleri daha s›k aral›klarla yap›lm›fl olup benzer sonuçlar tabloya eklenmemifltir.
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olan hastalarda oral K1 vitamininin günde 50-200 mg
olarak haftalarca uygulanmas› gerekebilir. Kanama var-
l›¤›nda taze donmufl plazma (TDP), protrombin komp-
leks konsantreleri (PCC) ve rekombinan aktive FVII
–r(FVIIa) kullan›labilir (7, 8). TDP için önerilen günlük
doz 15-20 mL kg-1’d›r. Yeterli TDP verilip verilmedi¤i
PTZ’nin her 4-6 saatte bir ölçülmesi ile anlafl›labilir.
Ancak hastam›zda PTZ uzamas›ndan önce belirgin
aPTT uzamas› gözlendi. Bu durum bromadiolone ile
birlikte etilen glikol al›m›na ba¤l› geliflmifl olabilece¤i
gibi erken dönemde TDP verilmesinden de kaynaklan-
m›fl olabilir. Hastam›za bromadiolone’un antikoagülan
etkisini antagonize etmek amac›yla parenteral K vitami-
ni ve taze donmufl plazma verildi. 

Sonuç olarak, bilinci kapal›, ciddi asidozu olan has-
talarda zehirlenme etken maddesi bu tabloya neden ol-
mayacaksa ek madde al›m› mutlaka detayl› sorgulanma-
l›d›r. Etilen glikol zehirlenmesi nadir görülmekle birlik-
te, metabolik asidoz, hiperventilasyon, ensefalopati ve
koma tablosunda gelen hastalarda ay›r›c› tan›da ak›lda
tutulmal›d›r. Kanama diyateziyle gelen hastalarda ise fa-
re zehiri intoksikasyonu düflünülmesi gereken tan›lardan
biri olmal›d›r. 
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