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GIRIŞ  

Besin zehirlenmesi; etiyoloji bak ımından değ iş ik sebeplere bağ -
lı  olarak meydana gelir ise de, botulism ve kronik maden zehirlen-
meleri hariç, klinik semptomatoloji bak ımından az çok değ iş iklik-
ler göstermekle beraber, genellikle gastro-intestinal semptomlar ın 
hakim olduğu bir tablo ile ortaya ç ıkar 

Besin zehirlenmesinin ortaya ç ıkışı ndaki sebepler, besin mad-
desinin ya kendi bünyesine veya çevresel sebeplere ba ğ lıdır. Bu ne-
den ile besin zehirlenmesi, etiologi bak ımından ya ekzogen veya en-
dogen karakterde olabilir. 

Bir de bunun d ışı nda, canl ının Hypersansibilization'una bağ lı  
patolojik olay da görülür ki, bu hal besin allergi'si olarak tan ımla-
nan Bunda besin maddesi suçsuz olup, mes'ul; canl ının kendisidir. 
Ekzogen karakterdeki besin zehirlenmelerine ya Bakteriler veya 
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Kimyasal maddeler sebep olur. Kimyasal maddelere ba ğ lı  zehirlen-
meler ise, kimyasal maddenin tabiat ı  ile ilgili olarak ya akut veya 
kronik toksisite ş eklinde vukua gelir Kimyasal maddelerin sebep 
olduğu akut zehirlenmeler; ya kasten veya ihmal sonu besin mad-
delerine kar ış ması  suretile husule gelir. 

Kronik toksisite ise, mutfak e ş yas ı  olarak kullan ı lan madensel 
kapların terkibindeki; kadmiyum, arsenik, antimon, kur şun veya 
son zamanlarda bitkisel besin maddelerini tahrip eden ha ş erelere 
karşı  kullanı lan insektisitlerden ileri gelir. 

Bakterilerin sebep oldu ğu zehirlenmeler ise; bakterilerin ken-
dileri taraf ından enfeksiyon veya bunlar ın toksinleri vas ı tas ı  ile in-
toksikasyon ş eklinde besin zehirlenmelerine sebep olurlar. Clostri-
dium botulinum, Enterotoksigenik (Plazma koagulaz pozitif) 
Staphylococcus'ler, besin intoksikasyonuna; Sal. typhimurium, Sal. 
enteritidis, Sal. cholerasuis, a - Typne Streptococcus (Str. fecalis), 
Bacillus cereus, Cl. perfringens gibi bakteriler de besin enfeksiyo-
nuna sebep olurlar. Keza E. coli, Arizona grubu mikroorganizma-
lar, Proteus vulgaris ve Proteus mirabilis gibi bakteriler de besin 
ze.hirlenmesinde rol oynamaktad ırlar. 

Bundan ba ş ka sağ lık kurallarına uyulrnhdan hatal ı  teknolojik 
iş lem uygulanan veya gerekli Veteriner muayenesinin yap ı lmadığı  
hayvansal besin maddelerinin tüketimine ba ğ l ı  invasionlar ile ay-
rıca zoonoz karakterindeki enfeksiyonlar da; besin analizleri için-
de önemli bir yer i şgal ederler. Bunlar birer enfeksiyon karakteri 
gösterirler. 

Endogen tabiatta, yani toksik etkisi besin maddesinin tabiat'• 
na bağ l ı  olan zehirlenmelere; Gonyaulax catenella denen plankto-
nu havi midyelerin tüketiminin sebep oldu ğu, Paralitik Midye Ze-
hirlenmesi; Favisim denen bakla zehirlenmesi; Phalloidin ve di ğer 
alkaloid'leri havi mantarlar ın sebep olduğu mantar zehirlenmesi; 
Solanine (Gluco-alkoloid)'i havi patateslerin yenmesi ile patates ze-
hirlenmesi; Ichthyo-sarcotoxin ihtiva eden su ürünlerinin yenmesi 
ile balık zehirlenmesi ve nihayet anlar ile ballara ta şı nan Rhodo-
dendron (Andromeda)'lar ın toksini olan (Andromedotoxin)'i havi 
baharın tüketimi ile bal zehirlenmeleri belli ba ş lı  birer örnek ola- 
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rak gösterilebilir. Bu nev'i zehirlenmede, zehirlenmeye sebep olan 
toksik madde, o besin maddesinin kendisine has bir özellik ta şı r. 
Ancak muhtelif ş ekilde iş lenmi ş  veya tabii haldeki besin maddele-
rinin tüketimi sonucu ortaya ç ı kacak zehirlenme, Besin Analizci-
sini bu besin maddesinin tabiat ı  ve iş leniş  ş ekillerine göre değ iş ik 
laboratuvar metodlar ı  uygulamaya sevkeder. 

Öyle besin maddeleri de vard ır ki; bunlar için zehirlenmeyi 
meydana getiren etiologik sebep Pathognomonik'tir. Bunun en ba-
riz örneğ i de zehirli ballard ır. Esasen bu çal ış mada besin maddesi-
nin tabiatına bağ lı  yani etiologi'si endogen olan besin maddelerin-
den münhasıran zehirli ballarm diagnostiğ i konu olarak al ınmış -
tır. Tüketimi sonu zehirlenmeye sebep olan, bal; dilimizde «Deli 
bal», «Zehirli bal» deyimleri ile tammlanmaktad ı r. 

PULEWKA (4) zehirlenmeye sebep olan deli bala ait toksinin; 
nitrogen'den âri, alkol ve klorof orm'da çözülebilen; so ğuk suda 
% 2,81; s ıcak suda °/o 0,87 oran ında çözülebilen, eter ve benzolde 
güçlükle eriyebilen, petrol eterinde çözülmeyen, alkaloid'leri pre-
sipite eden maddelerle çöktürülemeyen özelliklere sahip, elementer 
analizi sonu formülünün C31 H51 010 olduğuna hükmedilen bir ya-
p ıda olduğunu bildirmektedir. Toksin; Glacial acetic acid içinde 
kaynat ı lmakla parçalanmaz, fakat konsantre Tartaric acid veya 
Oxalic acid içinde kaynat ı lmakla tahrip edilir. 

DACK (2) madensel asitlerin toksine ilave edilmesi halinde k ı r-
mızı  bir renk has ı l olduğunu kaydetmektedir. Toksinleri; birer gli-
kozit olan Ericolin ve Andromedotoksin'dir. Andromedotoksin, Eri-
cacea familyas ından; Andromedo, Kalmia, Rhododendron gibi bit-
kilerin terkibinde bulunur. 

DACK (2), zehirlenme semptomlar' olarak; Mide bulant ıs ı , kus-
ma, diarrhea, ba ş  dönmesi ve sersemlik, ba ş  ağ rı s ı , geçici körlük, 
malaria'y ı  andırır fievr, bayg ınlı k, şuurun tamamen zail olu ş u gibi 
semptomlara ilaveten exitation, kramp'lar, mide ve kar ın ağ rı ları , 
ağı z ve deride yanma hissi, a şı rı  terleme gibi semptomlar da görül-
düğünü bildirmektedir. 

Bir besin analizcisi için en önemli husus; tanzim edece ği ra-
pora zehirlenmeye sebep olan unsurun tabiat ını  kesin olarak bildi- 
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rebilmesidir. Zehirlenmede şüpheyi çekecek besin maddesinin bir-
den ziyade olmas ı  halinde, bunlardan en ciddi sebebin aç ıklığ a ka-
vuş turulmas ı  gerekir. Böyle bir durumda, bal da itham ediliyor 
ise; o taktirde bu balm zehirlenmeye sebep olup olmad ığı nın bir 
besin analizcisi için en kestirme yoldan tesbiti gerekir. 

Bunun için; besin analizcisinin uygulayaca ğı  metodun, k ısa fa-
kat emin sonuç veren bir metod olmas ı  gerekir. Ayrıca ekonomik 
olmayan, pahalı  ve zaman tüketici metodlar ın besin analizlerinde 
uygulanmas ı  tercih edilmez. Bunlar, ancak özel ara ş t ırmalar için 
geçerli olabilir. 

Klinik semptomlar ne kadar pathognomonik olur ise olsunlar, 
besin zehirlenmesi olaylar ında sebebin lâboratuvar muayene metod-
ları  ile kesin diagnostiğ i, bu besin maddesini i ş leyen sanayici veya 
onu iş lenmiş  olarak satan sat ıcıya yükleyece ğ i hukuki müeyyidenin 
uygulanabilmesi için mutlaka gerekmektedir. 

Bu çalış mada; bu hususlar göz önüne al ınmış  ve bu güne değ in 
uygulanm ış  metodlar ın bir değerlendirilmesinin yap ı labilmesi için 
eleş tiriye tabi ,  tutulmak suretiyle, konu deneysel olarak i ş lenmiş tir. 

MATERYAL 

Materyal olarak; Ankara ve Trabzon'dan temin edilen bal ile, 
Bolu, Trabzon ve Rize'den temin edilen Rhododentron bitki türle-
rinin polen ve örtü tüyleri kullan ılmış tı r. 

I — BAL : 

A — Deli bal ... a) Trabzon 1969. (1 adet). 
b) Trabzon, Çaykara, Ta ş ören. 20 

Ş ubat 1970 (1 adet). 

B — Noı 	Inal ballar.. 

1 — Ş ekerlenmemi ş ; 

a) Ağustos 1972 de Hal'den temin edilen 
petek bal (4 adet). 

b) Ağustos 1972 de A. O. Ç. den temin 
edilen süzme bal (1 adet). 
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c) Ağustos 1972 de Hal'den temin edilen 
petek bal (1 adet). 

2 — Ş ekerlenmiş ; 

a) 1970 de Trabzon'dan temin edilen süz-
me bal (1 adet). 

b) 1970 de piyasadan temin edilen Balp ı-
nar süzme bal ı  (1 adet). 

c) 1970 de temin edilen Balp ınar petek 
balı , (1 adet). 

olmak, üzere, toplam olarak 2 adet deli bal, 9 adette normal bal, 

— B İTK İ  : olarak da; 

1 — Rhod. ponticum (Trabzon) 1969. 
2 — Rhod. flavum (Trabzon - Hern ş in) 1969. 
3 — Rhod. ponticum (Bolu) 25.5.1970. 
4 — Rhod. caucasicum (Rize «Cimil- İ kizdere 

aras ı ») 14.6.1970. 
5 — Rhod. ponticum (Bolu) 30.5.1972. 
6 — Rhod. flavum (Trabzon) 26.4.1972. 

olmak üzere alt ı  adet Rhondodentron bitki türü kullan ı lmış tı r. 

METOD 

I — Baharın incelenmesi : 

A — Mikroskobik muayene : Bal numuneleri bir miktar 1120 
içinde eritilip, santrifüje edilmi ş  ve elde edilen çöküntü üzerine bir 
damla lugol solüsyonu damlat ı l ıp mikroskopta kuru objektifle mu-
ayene edilmi ş tir. 

B — Kimyasal muayene : BUCAK (1) taraf ından kullanı lan ve 
PULEWKA (4) taraf ından modifiye edilen STAS-OTTO metodu.nun, 
kloroformda ı s ı tı lmay ı  müteakip bildirilen süzme i ş lemi taraf ımız-
dan sarf ınazar edilmek suretiyle uygulanm ış tır. 

II — Bitkilerin incelenmesi : 

A — Polen tozlar ının muayenesi : Kloralhidrat ın 1/2 solüsyo-
nundan bir lâm üzerine bir damla damlat ı lıp; kurutulmuş  ve toz 
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haline getirilmi ş  çiçek tozundan, yo ğun bir preparat olmamas ına 
dikkat edilecek ş ekilde bir miktar konulup, üzerine lâmel kapat ı l-
mış , hava kabarc ı kları  tamamen kayboluncaya kadar fas ı lal ı  bir ş e-
kilde hafif hafif ı s ı tılmış tır. Preparat ın kloralhidrat kayb ı ; yeniden 
lâm lâmel aras ından ilâve edilmek sureti ile telafi edilmi ş tir. Pre-
parat soğutulduktan sonra mikroskop alt ında kuru objektif ile 
muayene edilmi ş tir. 

B — Yaprak örtü tüyünün muayenesi : Burada kurutulmu ş  yap-
raklar ın toz haline getirilmesi ve ayr ı ca % 70 lik alkol içinde yumu-
ş at ı lmas ını  müteakip al ınan kesitler, polen toziarm ın muayenesi 
için bildirilen ş ekilde haz ırlanarak mikroskopta incelenmi ş tir. An-
cak burada preparatlar kloralhidrat solüsyonu ve SARTUR reaktif-
leri ile ayr ı  ayr ı  haz ı rlan ıp muayene edilmi ş lerdir. 

DENEMELERDEN ELDE ED İ LEN SONUÇLAR 

A — Baharın mikroskobik muayenesi 

1 — Deli bahar : 

(Resim:D 

Dell bal'a alt polat' tozu (orjinal) (Trabzon 1969) 
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(R e sim: 2) 

Deli bara ait polen tozu orijinal (Trabzon, Çaykara, Ta şhren) 20 Ş ubat 1970 

2 — Normal bana! 

a) Ş ekerlenmiş  ballar; 

(R esim: 3) 

Ş ekerlenmi ş  normal, süzme Bala ait Polen tozlar] (orjinal) 
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(R esim: 4) 

ş ekerlenmiş  normal, süzme petek ait Polen tozlar ı  orijinal 

b) Ş ekerlenmemiş  bahlar : 

(R esim: 5) 

Ş ekerlenmemiş  normal, süzme hala ait Polen tozlar ı  orijinal 
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(Resim:6) 

Ş ekarienmemiş  normal, petek bala ait Pelen torlar ı  orijinal 

B — Kimyasal muayene 

Deli ballann analizinde; ilk kloroform ile uçurulma kademe-
sinde, sarı  pembe renkte bir bakiye kalmakta, son safha olan asit 
ilâve edilip ısı tıldıktan sonra bordo (koyu k ırmızı) renk almakta o• 
duğu ve 30 dakika sonra, bordo renkten koyu kahverengine dönen 
bir renk ald ığı  tesbit edilmiş tir 

Ş ekerlenmiş  normal ballarda; ilk kloroform ile uçurulma ka-
demesinde hafif kirli sar ı  renkte bir bakiye kalmakta, son safha 
olan asit ilâve edilip ı sıtı ldıktan sonra, san kahve rengi meydana 

gelmekte ve 30 dakika sonra meydana gelen bu renk koyula şarak, 
sarı  kahverenginden biraz daha koyu kahverengini almakta oldu ğu 
tesbit edilmi ş tir. 



64 	A. Cemal Omurtag - Bülent Evliya - Asiye Ayd ı n - Ahmet. Ak ı n - Nurten. ErIng 

Yurdagül Dolgun 

Ş ekerlenmemi ş  normal ballar da ise; kloroform ile uçurulma-- 
da renksiz bir bakiye kalmakta, son safhada ise ş ekerlenmi ş  nor-
mal baldaki rengin meydana geldi ğ i müş ahade edilmi ş tir. 

Ancak bu deneyler; HNO3  ile yap ı ldığı nda, ş ekerlenmi ş  veya 
şekerlenmemi ş  normal ballarda son safhan ın renksiz oldu ğu, deli 
balda ise bordo k ı rm ı z ı s ı  yerine biraz daha aç ık k ı rm ı z ı  renk mey-
dana geldiğ i tesbit edilmi ş tir. 

II - Bitkilerin incelenmesinden elde edilen sonuçlar : 

A — Resim (7), (8), (9) da da görülece ğ i üzere Rhod. ponticum, 
Rhod. flavum ve Rhod. caucasicum'un polen tozlari aras ında hiç 
bir fark tesbit edilememi ş tir. 

(Resim: 7) 

Rhod. ponticum bitki polen tozlar' (orjinal) (30.5.1072 Bolu) 
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(R esim: 8) 

Rhod. flavum bitki polen tozu (orjlnal) (26.4.1972 Trabzon) 

(R es im: 9) 

Rhod. caueasieum bitki polen tozu (orjinal) (14.6.1972 Rize «Cinin İkizdere aras ı») 
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B — Yaprak örtü tüyleri : (Resim 10) da görüldü ğü üzere 
Rhod. flavum'un yapraklar ından alınan kesitteki örtü tüyyü ve re-
sim (11) deki Rhod. flavum'un yaprak tozundaki örtü tüyleri k ısa, 
resim (12) de görülen Rhod. ponticum'un örtü tüyleri kamç ı  ş ek-
linde ince ve uzun olup resim (13) de görülen Rhod. caucasicum'un 
örtü tüyleri ile büyük bir benzerli ğe sahip olduğu görülmüş tür. 

TARTIŞ MA ve KARAR 

UNGAN ve arkada ş lar ı  (5); zehirli bahar ın diagnostiğ inin o ba-
la ait polen tozlar ının mikroskobik yap ı s ın ın incelenmesi ile kabil 
olabileceğ ini bildirmiş lerdir. 

BUCAK (1) ise; zehirli bahar ın diagnostiğ inin STAS-OTTO'nun 
kimyasal metodunun uygulanmas ı  ile mümkün olabileceğ ini ileri 
sürmü ş tür. 

STAS-OTTO metodunu modifiye eden PULEWKA (4)'n ın tek-
niğ i yerinde bir de ğer ta şı masına rağmen, PULEWKA bu metodu, 
hayvan deneyi ile peki ş tirme eğilimi göstermiş tir. 

(Resim:10) 

Rhod. flavum'un yaprak örtü tüyü kesiti (Trabzon 26.4.1972) orijinal 
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(Resim: 11) 
Rhod. flavum'un toz haline getirilen yapraklarma ait 

örtü tüyü (Trabzon - Hem ş in) orijinal 1969. 

(Resim: 12) 

Rhod. ponticum'un toz edilen yapraklarma ait örtü tüyü (Trabzon 1969) orijinal 
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(Resim:Il» 

Rhod. caucasicum'un toz edilen yapraklar ına ait 

örtü tüyü (Rize «Cimil - ıkizdere aras ı) orijinal 14.6.1970 

Bu araş tı rmalardan elde edilen sonuçlara dayanarak, Rhodo-
dendron'lara ait polen tozlar ı nın tesbiti ile birlikte, STAS-OTTO 
metodunun PULEWKA modifikasyonunun taraf ımızdan uygula-
nan değ iş ik ş eklini zehirli ballar ın diagnostiğ inde emin laboratuvar 
metodları  olduğu kanaatine var ılmış t ır. 

Yaln ızca polen tozlar ının aranmas ı  ve kimyasal metodun uygu-
lanmas ı  ile sonuca kesin olarak var ı lman ın kabil olmadığı  hallerin 
zuhur etmesi ihtimali kar şı s ında bu iki metodun birlikte uygulan-
mas ı  taraf ım ızdan tavsiye edilmektedir. Ancak BUCAK (1) taraf ı n-
dan uygulanan STAS-OTTO- metodu değerli bir metod olmakla be-
raber, uygulanmas ı  güç ve zaman sarf ına sebep olmaktad ı r. 

Besin zehirlenmeleri ile ilgili olarak, ş üpheli besin maddesinin 
laboratuvar hayvanlar ı  üzerinde yap ı lacak denemelerinde sindirim 
yolunun takip edilmesi ve intragastrik enjeksiyon yap ı lmas ı  tavsi-
ye edilmektedir (3). 
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Bakteri toksinleri ile deney hayvanlar ı  üzerinde yap ı lan pro-
tekt ve nötralizasyon deneylerinin, buradaki hayvan deneyi ile kar ış -
tırı lmamas ı  gerekir. Bu neden ile şüpheli besin maddesinden haz ırla-
nan veya o maddenin muadili olarak kabul edilen substanslar ın, 
parenteral yol ile verildi ğ inde meydana gelecek semptomlar ile pe-
roz olarak al ındığı nda görülecek semptomlar bak ımından bir para-
lelliğ in besin zehirlenmelerinin diagnosti ğ inde muhtelif yan etken-
lerden ötürü, her zaman zuhur edece ğ inin beklenmesinin do ğ ru so-
nuç verece ğ i kanaatine var ı lamamış t ır. 

Ayrıca Andromedotoksin ismi verilen toksinin, sentetik olarak 
imalinin kesinliğ i halinde, zehirli ballar ın bu zehirlilik özellikleri-
nin diagnostiğ inde; Kolon, Kağı t, İ nce Tabaka veya Gaz Kromatog-
rafisi metodlar ından yararlanmak akla gelir ise de, bilhassa Gaz 
Kromatografisi gibi pahal ı  cihazların, her zaman her müessesede 
temini mümkün olamayaca ğı  cihetle, sonuçlar ı  seri ve rutin analiz-
lere elveri ş li metodlar ın uygulanmas ı  laboratuvarc ı  taraf ından ter-
cih edilir. 

Bu nedenler ile; zehirli ballar ın laboratuvar diagnostik metod-
ları  olarak polen tozlar ının incelenmesi ile PULEWKA (4)'n ın 
STAS - OTTO modifikasyonunun, taraf ımızdan uygulanan de ğ iş ik 
şeklinden yararlanman ın yeterli olaca ğı  sonucuna bu çal ış ma ile 
varmış  bulunulmaktad ı r. 

OZET 

Bu çal ış ma ile zehirli bahar ın diagnostiğ inde; laboratuvar me-
todları  olarak, 

1 — Polen tozlarm ın mikroskobikman tesbiti, 

2 — PULEWKA (4) taraf ından modifiye edilmi ş  olan STAS -
OTTO metodunun taraf ım ızdan uygulanan değ iş ik şeklinden yarar-
lan ı labileceğ i sonucuna var ı lmış tır. 

SUMMARY 

Two methods have been used sat ı sfactorily for the laboratory 
diagnosis of poisonous honey, in this study; 
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1 — The microscopic examination; for the demonstration of 
the polens of Rhod. caucasicum, Rhod. ponticum and Rhod. fla-
yum. 

2 — PULEWKA'S modified chemical method of STAS-OTTO 
which has been also, modified by us in this study. 
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TE Ş EKKÜR 

Araş tırıcılar; ara ş tırmada yararlan ı lan Rhod. caucasicum bit-
ki numunesinin kendilerine temin etmi ş  olan A.Ü. Eczac ı l ı k Fakül-
tesi Botanik Kürsüsü Profesörü, Prof. Dr Kamil KARAMANO Ğ -
LU'na te ş ekkürlerini sunarlar. 


