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Giriş 

Opioid intoksikasyonları, damar içi enjeksiyon yoluyla madde kullanımı olan olgularda 

HIV/AIDS'ten sonra ikinci sıklıkla en yaygın ölüm sebebidir (WHO 2011). Opioid yüksek 

dozda alımı ve intoksikasyonları yüksek oranda mortalite ve morbidite ile ilişkilidir. Tüm 

dünyada her yıl ortalama 69000 kişinin opioid intoksikasyonları nedeniyle öldüğü 

bildirilmektedir (Fareed ve ark. 2011). Dünya Sağlık Örgütü verilerinde, 2015 yılında meydana 

gelen madde kullanım bozukluğu olan ve direkt olarak madde ile ilişkili 160.000 ölüm 

vakasından 118.000'inin opioid kullanım bozukluğu olduğu bildirilmektedir (WHO 2018).  

İntoksikasyon tabloları ilk olarak 1990 ile 2000 yılları arasında opioid kullanımının 

yaygınlaşması ve hatalı reçete edilen opioidlerin artışıyla yayılmaya başlamıştır. Son yıllarda 

fentanil ve türevlerinin yaygın kullandığı bölgelerde eroin kullanımının da daha fazla kullanımı 

nedeniyle intoksikasyonlar endişe verici oranlarda artmaktadır (Kerensky ve Walley2017). 

İntoksikasyon tabloları; eroinin intravenöz (İV) ya da intranasal kullanımı sonucu, opioid 

kullanım bozukluğu olanlarda tedavi sırasında uygulanan opioid agonisti ilaçların hatalı 

kullanımı ile, ağrı tedavisinde uygun olmayan endikasyonlarda ve yüksek dozda reçete edilmesi 

sonucu meydana gelmektedir (Fareedve ark. 2011). Son yıllarda kanser dışı kronik ağrılı 

hastalarda opioid analjeziklerin kullanımındaki artışa bağlı olarak opioid aşırı doz vakalarında 

artış gözlenmektedir. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre Amerika Birleşik Devletleri'nde 

(ABD) 2016 yılında, reçete edilen opioid ilaçların artışıyla birlikte madde kullanımına bağlı 

intoksikasyon vakalarında önceki yıllara oranla %21 oranında artış saptanmıştır (WHO 2018). 

 

 



 
 

Öztürk Sarıkaya Ö (2019) Opioid intoksikasyonlarına yaklaşım ve tedavi. Alkol ve Madde Kullanım Bozuklukları 

Temel Başvuru Kitabı’nda (Yayına hazırlayan: Cüneyt Evren), Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları, Ankara.  

 

Opioidlerin özellikle alkol ve sedatif-hipnotik ilaçlarla birlikte alınması solunum depresyonu 

ve ölüm riskini arttırmaktadır. ABD'de opioid analjeziklere bağlı ölümlerde benzodiazepin 

kullanımı 1999 yılında %13 iken, 2011 yılında %31’e yükselmiştir. Opioid analjeziklere bağlı 

ölümlerde birlikte kullanılan sedatif etkili ilaçların yanlış kullanımı sonucu intoksikasyon 

vakalarında artış saptanmıştır (Chenve ark. 2014).  

 

Opioid İntoksikasyonlarında Risk Faktörleri 

Opioid kullanım bozukluğu olan olgulardan her yıl %0.65' i aşırı doz intoksikasyonlarına maruz 

kalmaktadır. Opioid kullanımı enjeksiyon yoluyla olanlar, HIV, karaciğer, akciğer hastalığı, 

psikiyatrik ek tanısı olanlar, aile üyelerinden birinde reçete ile kullanılan opioid ilaçların 

bulunması, intoksikasyon için yüksek risk faktörleri arasındadır (Fareed ve ark. 2011, Dietze 

ve ark. 2006, UNODC/WHO 2013). Opioidlerle birlikte sedatif etkili alkol ve 

benzodiazepingibi psikoaktif ilaçları kullananlarda solunum depresyonu riski nedeniyle 

dozaşımı reaksiyonları ve ölümler sık görülmektedir. Opioid bağımlılığı tedavisinde opioid 

agonistleri intoksikasyon riskini %90 azaltmaktadır. Bu nedenle tedavisiz kalan opioid 

bağımlılarında intoksikasyon riski artmaktadır. Yakın zamanda yaşanan ayıklık ve toleransta 

azalma intoksikasyon için yüksek riskli bir dönemdir. Özellikle detoksifikasyon tedavisi sonrası 

hastane çıkışlarında ya da cezaevinden çıkan opioid bağımlılarında azalmış tolerans nedeniyle 

dozaşımı ve intoksikasyon riski artmaktadır. Kokain ve eroinin birlikte enjekte edildiği 

durumlarda da intoksikasyon riskinin arttığı bildirilmektedir  (UNODC/WHO 2013, Strang ve 

ark. 2003). Reçete edilen opioid türevi ilaçların kullanılmasına bağlı intoksikasyonlarda; erkek 

cinsiyet, ileri yaş, düşük sosyoekonomik düzey,  diğer sedatif etkili ilaçlarla birlikte kullanım, 

ek psikiyatrik tanıların olması, akciğer hastalıkları, kronik renal yetmezlik, öyküde diğer madde 

kullanımlarının olması bildirilen risk faktörlerindendir (UNODC/WHO 2013; Boyer 2012). 

Opioid analjezik kullanımı ve intoksikasyonlarla ilgili yapılan çalışmalarda hangi doz ve ne 

kadar sürede intoksikasyon tablolarının oluştuğuna dair kesin bir sonuç bulunmamaktadır. 

Ancak, özellikle metadon, fentanil, hidrokodon, oksikodon ile intoksikasyon tablolarının daha 

fazla görüldüğü saptanmıştır. Opioid analjezik kullanımı ile birlikte eşlik eden psikiyatrik 

hastalıklardan; özellikle depresyon ve bipolar bozukluk varlığı intoksikasyon riskini 

arttırmaktadır (Park ve ark. 2016). 
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HIV pozitif olan opioid bağımlılılarında intoksikasyon riski artmaktadır. Bu durum HIV ile 

birlikte görülen karaciğer fonksiyon bozukluğuna bağlı opioidlerin metabolize edilememesine 

bağlıdır (WHO 2014). 

 

 

 

 

 

Tanı 

Klinik bulgular intoksikasyon tanısı akla getirmeli ve tedavi basamaklarına hızla geçilmelidir. 

Birçok laboratuvar testiyle opioidler kanda, idrar, saç ve tükrükte belirlenebilir. Kanda 3-12 

saat, idrarda 1-3 gün, saçta 7-90 gün, tükrükte 3-24 saat saptanabilmektedir (Fareed ve ark. 

2011). Opioid intoksikasyonları tanısı sıklıkla klinik bulgularla konmaktadır. Tablo 2'de tanı 

ölçütleri bulunmaktadır. 

 

 

 

 

 

Tablo 1: Opioid İntoksikasyonları Risk Faktörleri 

 

 İV kullanım 

 Reçete edilen opioid ilaçların yüksek dozda kullanımı 

 Sedatif etkili ilaçlarla, benzodiazepin ve alkolle birlikte 

kullanımı 

 Birlikte diğer maddelerin kullanımı 

 Ayıklık dönemlerinden sonra  

 Ek psikiyatrik tanıların olması 

 Akciğer, karaciğer hastalıkları, renal yetmezlik, HIV varlığı 
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Tablo 2. DSM V Opioid İntoksikasyonları Tanı Ölçütleri 

A.   Yakın bir geçmişte opioid kullanmış olma. 

B.    Opioid kullanımı sırasında ya da kısa bir süre sonrasında gelişen, klinik açıdan önemli, 

sorunlu davranışsal ya da ruhsal değişiklikler (örn., başlangıçta öfori, ardından duygusuzluk 

(apati), disfori, ruhsal-devinsel kışkırma ya da yavaşlama, yargılama bozukluğu). 

C.    Opioid kullanımı sırasında ya da kısa bir süre sonrasında gelişen, gözbebeklerinde 

daralma (ya da aşırı dozdan kaynaklanan anoksiye bağlı göz bebeklerinde büyüme) ve 

aşağıdaki belirti bulgularından biri (ya da daha çoğu): 

1.     Uyuşukluk ya da koma 

2.     Sözü ağızda geveleyerek konuşma 

3.     Dikkat ya da bellek bozukluğu 

D.   Bu belirtiler ya da bulgular başka bir sağlık durumuna bağlanamaz ve başka bir madde 

esrikliği içinde olmak üzere başka bir ruhsal bozuklukla daha iyi açıklanamaz. 

Varsa belirtiniz:  

Algı bozuklukları olan: Gerçeği değerlendirme bozuk değilken ortaya çıkan varsanıların 

olduğu seyrek durumlarda ya da deliryumda değilken ortaya çıkan duysal, görsel ya da 

dokunsal yanılsamaların olması. 

Klinik Bulgular 

Opioid intoksikasyonları hızla gelişen tablolardır ve tanı genellikle klinik bulgularla 

konmaktadır. Tablo ilk başladığında öfori, ajitasyon, anksiyete, paranoya ve varsanılar, kaşıntı, 

konjunktival kızarıklık, bulantı ve kusma, gevşeme, uyuşukluk, motor yavaşlama ve miyozis 

sıklıkla görülmektedir. Tanı koydurucu en temel üç klinik bulgu; miyozis, koma ve solunum 

depresyonudur (Altınyazar 2010, Fareed ve ark. 2011). Miyozis ve koma tabloları antipsikotik, 

antikonvülsan, alkol, sedatif hipnotik ilaç intoksikasyonlarında da görülebilir. Myozisin 

olmaması ise tanıyı dışlayıcı bir bulgu değildir. Meperidin, tramadol, propoksifen gibi ilaçların 

birlikte alındığı durumlarda ve ciddi hipoksidereaktif olarak midriazis görülebilmektedir. 

Ancak dakika solunum sayısında azalma (dakika solunum sayısının 12'nin altındadır) ve 

solunum depresyonu tek başına opioid intoksikasyonuna işaret eden en özgül bulgudur (Boyer 
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2012). Diğer klinik bulguların varlığında miyozis olmasa dahi hızla tedavi basamaklarına 

geçilmelidir (Rıtter ve ark. 2008). 

Opioid intoksikasyonlarında ağızda köpüklü balgam ile pulmoner ödem tablosu görülebilir. 

Generalize konvülsiyonlar nadirdir, yetişkinlerdeki epileptik aktivite ise daha çok meperidin ve 

propoksifen alımını akla getirmelidir. Fizik muayenede; ektremiteler ve kasıklardaki 

enjeksiyon izleri, sellülit, apse ve iyileşmiş deri lezyonları (deri altına injeksiyon izleri), skatrize 

olmuş venler, burun mukozasında irritasyon ve ülserasyonlar tanıya yardımcı olabilir. Cilt 

siyanotik, nemli ve terlidir. Hipotermi, hipotansiyon, kardiyak aritmiler görülmektedir. Opioid 

intoksikasyonu klinik bulguları ciddiyetine göre değişiklik göstermektedir. Opioid aşırı 

dozunun ciddi olgularında genellikle koma, ciddi solunum depresyonu mevcuttur. Akciğer 

grafisinde pulmoner ödem tablosu bulguları görülmektedir. Opioid intoksikasyonuna bağlı 

morbidite ve mortalitenin başlıca sebebi solunum depresyonudur. Ölümle sonuçlanmayan 

opioid intoksikasyonlarında morbiditenin en sık nedeni pulmoner ödem, pnömoni, 

periferiknöropati, kalp yetmezliği, kognitif bozulmalar, rabdomiyoliz, böbrek yetmezliğidir 

(Fareed ve ark. 2011). 

 

 

  

Tablo 3. Opioid İntoksikasyonu Klinik Bulgular 

Opioidİntoksikasyonlarında 

Üç Temel Belirti: 

 

 Bilinç Kaybı 

 Solunum depresyonu 

 Miyozis 

 

 

Klinik Bulgular: 

 Uyku hali, sersemlik 

 Sarhoşvari yürüyüş 

 Ciltte kaşıntı, kızarıklık 

 Hipotermi 

 Konuşma bozukluğu 

 Bellek bozukluğu 

 Kusma 

 Solunum depresyonu (solunum ≤ 12/dk) 

 Hipotansiyon 

 Bradikardi (kalp atımı ˂40/dk) 

 Bilinç kaybı 

 Miyozis 
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Ayırıcı Tanı 

Tedavi sırasında naloksonun orta düzeylerindeki dozlarına cevap alınamaması durumunda 

opioidler dışındaki intoksikasyon nedenleri değerlendirilmelidir. Özellikle birlikte kullanılan 

barbituratlar, benzodiazepinler, alkole bağlı intoksikasyonlar veya kafa travmaları 

değerlendirilmelidir. İleri yaş bazı olgular opioid agonistlerinin terapötik dozlarına disfori ve 

konfüzyonla cevap verebilirler;  bu reaksiyonlar genellikle kısa sürelidir. Bu durumda opioid 

kullanımına bağlı deliryum veya opioidin neden olduğu psikotik bozukluktan çok atipik opioid 

intoksikasyonu düşünülmelidir. Organofosfat intoksikasyonları, diğer kimyasal 

intoksikasyonlar, psikotrop ilaç intoksikasyonları, alkol veya diğer madde kullanımına bağlı 

intoksikasyonlar, elektrolit dengesizliklerine bağlı metabolik durumlar, diyabetik ketoasidoz, 

hiperosmolar nonketotik koma ayırt edilmesi gereken diğer tıbbi durumlardır (Fareed ve ark. 

2011, Antınyazar 2011, Leıkın ve Paloucek 2008). 

Tedavi 

İntoksikasyonlara bağlı ölümler opioid kullanımı sonrası ilk 1-3 saat içinde solunum 

depresyonu sonucu görülmektedir (Fareed ve ark. 2011). Solunum sayısı azalır, bu sırada 

pupillalarda miyozis görülür, kan basıncı düşer, kalp hızı yavaşlar ve kardiyak arrest 

gerçekleşir. Tedavi edilmeyen, ölümle sonuçlanmayan intoksikasyon tabloları; pulmoner ödem, 

serebral hipoksi, pnömoni, aritmi ve serebral hasarla sonuçlanabilir. Opioid intoksikasyonları 

tanının hızlı ve doğru değerlendirilmesi halinde etkin bir tedavi ile geri dönüşü olan klinik 

tablolardır. Miyozis, solunum depresyonu ile acil servise başvuran bir olguda hızla opioid 

intoksikasyonu tedavi basamakları uygulanmalıdır. Solunum yolu desteği, gerekirse mekanik 

ventilasyon sağlanmalıdır. Bir opioid antagonisti olan Nalokson 0.4-0.8mg İV uygulanmalı, 

solunum hızı dakikada 12'un üzerine çıkıncaya kadar, doz arttırılarak 1-2 dk ara ile doz 

tekrarlanmalıdır. Sıklıkla nalokson uygulanmasını takiben 2 dk. içinde tedaviye yanıt 

görülmektedir. Ek olarak başka madde kullanımı varsa, fentanil gibi daha potent bir opioid ya 

da metadon gibi uzun etkili bir opioid kullanım öyküsü varsa daha yüksek dozlarda nalokson 

uygulanması gerekmektedir. Buprenorfin toksikasyonlarında daha yüksek dozda nalokson ya 

da naltrekson tedavisi gerekmektedir. Metadon gibi uzun etkili opioidlerle olan 

intoksikasyonlarda nalokson kan düzeyi azalırken opioid intoksikasyon klinik bulguları 

tekrarlayabilir. Bu durumda tedaviye uzun süre devam etmek gerekebilir. Bu nedenle son doz 

uygulanan naloksondan sonra 12-24 saat gözlemde kalmalı, gözlem sonrasında en az 12 saat 

İV opioid agonisti almaması gerektiği konusunda hasta bilgilendirilmelidir. Nalokson tedavisi 
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sonrasında yoksunluk bulguları ortaya çıkabilir. Psikomotor huzursuzluk, iritabilite gibi klinik 

belirtiler hastanın tedaviyi yarım bırakmasına neden olabilir. Bu durumda nalokson tedavisi 

sonlandırılmalıdır (WHO 2011, Bilici ve Dalbudak 2014, Altınyazar 2010). İntoksikasyon 

klinik bulguları düzelen, yoksunluk bulguları tetiklenen hastalarda buprenorfin, metadon gibi 

opioid agonistleri veya klonidin semptomatik olarak birkaç gün uygulanmalıdır (Fareed ve ark. 

2011). 

Opioid intoksikasyonları tedavisinde kullanılan diğer bir opioid antagonisti ilaç olan 

nalmefenin etki süresi daha uzundur. İV uygulamadan sonra dakikalar içerisinde etkisi başlar. 

Başlangıç dozu 0.5 ile 1mg arasındadır. Etki süresinin daha uzun  (yarı ömrü yaklaşık 10 saat) 

olması nedeniyle nalmefenin tek bir dozu opioid agonistlerinin aşırı dozunun etkisinin geri 

dönmesine yetecek uzunlukta olabilir. Nalmefenin naloksona göre dezavantajı, uzun etkili 

olması nedeniyle yoksunluk belirtilerinin, eğer ortaya çıkmışlarsa, süresinin uzun olmasıdır  

(Altınyazar 2010).  

Olgular; bilinci açık, oksijen saturasyonu %92'inin üzerinde, vücut ısısı 37.5 ̊C, dakika solunum 

sayısı 10-20, kalp hızı 50'nin üzerine ulaştığında ve gözlem süresi tamamlandığında psikiyatri 

kliniğine yönlendirilmelidir. Suicid riski ve ek psikiyatrik tanılar, diğer madde kullanımları 

değerlendirilmeli, opioid doz aşımı riskleri hakkında bilgilendirme yapılmalıdır (Fareed ve ark. 

2011). 

Opiod aşırı dozları mortalitesi yüksek olduğu kadar morbiditenin ciddiyeti açısından da 

önemlidir. Solunum depresyonunun hızla gelişmesi ve ölümcül seyretmesi, kliniğin erken fark 

edilmesini ve hızlı müdahaleyi gerektirir. Hastanın, hasta yakınlarının, sağlık personelinin doz 

aşımları ile ilgili bilinçlendirilmesi mortalite ve morbiditeyi azaltmakta oldukça etkilidir 

(ASAM 2015). Doz aşımı, intoksikasyon durumlarında hastalar, yakınları ve acil birimlerde 

çalışanlar tarafından hızlı ve kolay uygulanabilen nalokson'un nasal sprey şeklinde formları 

bulunmaktadır. Acil durumlarda hasta ve yakınları tarafından uygulanabilmesi nedeniyle hayat 

kurtarıcıdır (Kerensky ve Walley 2017). 

Opioid kullanım bozukluğu olan olguların sadece %10'nun efektif bir tedavi aldığı 

bilinmektedir. Tedavi almayan olgular intoksikasyonlar için en önemli risk grubudur (WHO 

2014). Opioid kullanım bozukluğu olanlarda metadon tedavisi sonrası aşırı dozlara bağlı 

mortalitenin 6 kat azaldığı, buprenorfinle ise yine anlamlı oranda mortalitenin azaldığı 

bildirilmektedir (UNODC/WHO 2013, Auriacombe ve ark. 2004). Klinik araştırmalarda uzun 
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salınımlı cilt altı naltrekson tedavisinin opioid bağımlılığı olan kişilerde uzun dönemde aşırı 

doza bağlı mortaliteyi azalttığı saptanmıştır (Hulsea ve ark. 2005). 

Sonuç ve Öneriler 

Opioid kullanım bozukluğu olan olgularda tedavi ve izlem süreci devam ediyorsa doz aşımı ve 

intoksikasyonlar daha az görülmektedir. Tedavi almayan olgular intoksikasyonlar için en 

önemli risk grubudur. İzlem sürecinde dozaşımı riski olan olgular klinisyen tarafından dikkatle 

izlenmeli, kendisi ve yakın çevresi bu konuda bilgilendirilmelidir. Özellikle opioid 

detoksifikasyon tedavileri sonrası kullanılan daha az miktarda opioid dozlarının dahi 

intoksikasyona neden olabileceği dikkate alınmalı, hastalar bu konuda bilgilendirilmelidir. 

Birlikte kullanılan diğer ilaçlar ve maddelerle ilgili olası intoksikasyon riskleri hastaya 

aktarılmalıdır.  Temel olarak opioid kulanım bozukluğu olan olgularda uzun dönemde opioid 

aşırı doz olgularını önlemenin başlıca yolu, bu hastaların uzun süreli tedavi ve takiplerinin 

sağlanması olmalıdır. 
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Şekil 1. Opioid İntoksikasyonları Tedavi Basamakları 

 

Opioid aşırı doz klinik bulguları 

Solunum hızı<12  

 

0.4 mg İV nalokson ilk dozu 

Solunum sayısı değerlendir, yanıt 

alınıncaya kadar naloksona 1-2 

dakika ara ile, gerekirse doz 

arttırarak devam et 

Naloksona yanıt var, klinik 

bulgularda düzelme 

Uzunetkili 

opioid? 

(Metadon) 

Kısa etkili 

opioid? 

(Eroin) 

 Nalokson son 

dozundan sonra 2-

4 saat gözlem 

 Yoksunluk 

bulgularını takip et 

 Psikiyatrik 

değerlendirme, 

ayrıntılı öykü al 

 Hastayı ve aileyi 

opioid 

intoksikasyonları, 

önlemleri 

konusunda 

bilgilendir 

 Nalokson son 

dozundan sonra 

12-24 saat gözlem 

 Yoksunluk 

bulgularını takip et 

 Ayrıntılı öykü al 

 Hastayı ve aileyi 

opioid 

intoksikasyonları, 

önlemleri 

konusunda 

bilgilendir 

 

Naloksona yanıt yok 

 

 Nalokson dozlarını 

tekrarla 

 Mekanik ventilasyon 

 Ayırıcı tanıları 

değerlendir 

 İlgili klinik 

konsültasyonları 

sağla 
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