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GÜVERCİNLERDE ETHYLENE GLYCOL (ANTJFRİZ) ZEHİRLENMESİ

Hüseyin K. UrIDan* tJIDit H. Milli**
M. Müfit KahraIDan***

Ethylene glycol poisoning in pigeons

SUDlDlary: Spontaneous acute Etlıylene gbıeol poisoning in 3 pigeons
is reported. The pathologieal afterations were observed in the liver and kidneys.
Green patehes were preseni on the swfaees of the livers. Mieroseopieally tlıese
. areas exhibited extensive aeute hepatie neeroses surrounded by lı)'dropie degene-
ration of hepatocytes. Birejringent exalate erystals in the eollecting renal tubules
were Jound in all pigeons whieh had ingested E. glycol. Disruption of su)'-
rounding tııbular cells were present. Gıystals were not foundin the walls of
cerebral vessels.

Özet: Vç güvereinde akut E. glycol (antifriz) zehirlenmesi olgıısu
bildirilmiştir. Tanı histopatolojik (Böbreklerde oxalat kristalleri) ve toksi-
kolojik olarak ta)'in edilmiştir.

Giriş

Ethylenc glyeol (Antifriz) zehirlenmesi küçük cveil hayvanlarda
oldukça sık rastlanan bir hadisedir (6). Ethykrıc glyeol zehirlenmesi-
nin, metabolik parçalanma ürünlerinden biri olan ve yeteri yoğun-
lukta oldukta vüeut dokularında Cakium oxalatc halinde kristalleşen
oxalic acid'le ilgili bulunduğu ileri sürülmüştür (I, i 2). Bu konu ilc
ilgili spontan olgular (6,9, ro, i i) ve deneysel çalışmalar bildirilmiştir
(4,6,7,8,1 1,12).

Kanatlılarda E. glyeol zehirlenmesi üzerinde yapılmış çalış-
malar seyrektir. Alman ordusunda çalışan Veterinerler 1940 yılında
araçlarındaki antifrizin değiştirilmesi sırasında tavuklarda ölümlere
rastladıklarını bildirmişlerdir; bu raporda güvercin ve kazıarda (2)
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deneyselolarak zehirlenme meydana getirildiği bildirilmekte ancak
bununla ilgili histopatolojik bir bilgi verilmemektedir. Daha sonraları
tavuk (15), ördek (3) ve kaz ile piliçlerde (II) yapılan deneysel araş-
tırmalarda böbrek tubuluslarında ve beyin kan damarları çevresinde
toplanan oxalat kristallerinin önemi ilk kez açıklanmıştır.

Türkiye'de E. glycol zehirlenmeleri köpekte saptanan iki olgu
iLeiLkkez dikka t çekmeye başlamıştır (I 4)' Bu olgulardan kısa bir süre
sonra Bilim Dalımıza getirilen güvercinlerde, sahibi ile yapılan konuş-
ma.da bir E. glycol zehirlenmesiiıden şüphe edilmişve alınan sonuçlar
açıklanmıştır.

Materyal ve Metot

Laboratuvanmıza muayeneleri için sahibi tarafından biri ölü
ikisi hasta 3 ev güyercini getirilmiştir. Güvercinlerin otomobilden geı~iş
bir kaba boşaltılan ve sulandırılmış olan antifri7. sıvısı içinde yıkan-
dıkları ve bir gün sonra bunlann halsizlik, iştahsızlık, kusma gibi
belirtilerle yerde yattıklan ve dışkılarının yqilimsi renkte olduğu
sahibi tarafından bildirilmiştir.

Nekropsileri yapılan bu güvercinlerin kursak-ve mide içerikleri
ilc tüyleri toksikolojik analiz için "Farmakoloji ve Toksikoloji Bilim
Dalına" ve karaciğerin bir bölümü "Mikrobiyoloji Anabilim Dalına"
gönderilmiştir.

Alınan doku parçalarından hazırlanan parafin kesitlerine H. E.
ve von Kossa boya teknikleri uygulanmış ve ayrıca polarize ışık mik-
roskobunda incelenmiştir.

Bulgular

Makroskopik bulgular: Ölü olarak getirilen güvercll1IU kara ci-
ğerinde geniş ve hasta olup öldürülen iki güvercinin karaciğerlerinde
ise küçük boylarda yeşil renkli alanlar görüldü; bunlar kesit YÜ7.ünde
de belirgindi.

Diğer organlarda gözle görülebiICcek bir değişikliğe rastlan-
mamıştır.

Mikroskopik bulgular:
Karaciğer: Birbirleriyle irtibat halinde bulunan eozinofilik koa-

gülasyon nekrohu bölgeleri (akut hepatik nekro7.) ve bunlan çev-
releyen karaciğer epitel hücrelerinde hidropik dejcnerasyon man-
şctleri gidenmiştir (Şekil ı).
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Şekil ı. Karaciğer parankiminde akut koagülasyon nekrozu (n). Hepatositlcrde hidropik
dcjencrasyon (h). İki dejcncrasyon safhası arasında yangıscl bir reaksiyon mevcut değiL.
H.E. x 400 (Aeute coagulation necrosİs of the liver (n) and hydropic dcgcneratİon of hcpa-

toeytes (h)

Böbrekler: Medullar büyük toplayıcı tubulusların lumenlerinde
uzun prizmalardan olu~an rozet şeklinde kristaller görülmüştür (Şekil
2). Bunlar polarize ışık altında çift kırılma göstermişlerdir (Şekil
3)' Kristalleri çevreleyen tubulus epitelIerinde çözülme ve yıkım
meydana gelmişti. Ayrıca, özellikle proksimal tubulus lumen1crinde
yeşilimsi renkte ve çok ince radyasyon gösteren yuvarlak konkremenl-
ler vardı. Yine bazı bölgelerde Ren1e ve toplayıcı tubuluslarda homo-
jen ve bazen granüler biçimde kırmızımsı silindirler bulunmuştur.

İncelenen tüm böbreklerde yangısel bir reaksiyona rastian-
mamıştır.

Tüy, kursak-ve mide içeriğinin toksikolojik muayenesi: İnce tabaka
kromatografi ile yapılan toksikolojik anali,.de Ethylene glycol bulun-
duğu bildirilmiştir (Farmakoloji ve Toksikoloji Bilim Dalı: 8.2.1982
gün ve 32 sayılı yazı).

Bakteriyolajik yoklama: Karaciğer dokusundan yapılan bakteriyo-
lojik muayenede hiçbir patojenik etkenin üremediği bildirilmiştir
(Mikrobiyoloji Anabilim Dalı: 16.2.1982 gün ve 467 sayılı yazı).
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Şekil 3. iki no'lıı şeklin polarize ışık altında çekilmiş resmi. H.E. x 400

shown in figure 2 taken under polarizcd light)
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Bir otomobilden boşaltılan antifriz sıvısı içinde banyo yapan ve
bu sıvıdan içen ve hastalanan üç ev güvercininde Ethylene glycol
zehirlenmesiyle ilgili böbrek tubuluslarında tahribat yapan oxalate
kristallerine rastlanmıştır. Lumenleri genişicmiş ve döşeyici epitel-
Ieri tahrip edilmiş tubuluslarda bulunan ve polarize ışık mikrosko-
bunda çift kırılma göstcr(~n bu oxalate kristallerinin diagnostik önemi
vardır (6,1 1,J4.). Söz konusu bu akut zehirlenme olgularında ölüme
neden olan bozuklukların böbrek yetmezli.ği yanında karaciğerdeki
geniş nekrozların payının büyük olduğu kanısındayız. Tavuklarda
bu tür akııt zdüı lenmderde karaciğer dejenerasyonları bildirilmiştir
(ı 3). Ancak bu genişlikteki aku t karaciğer nekrozlarından ve hidropik
dejenerasyoadan insanlar dışında (5) hiçbir yayır.da söz edilme-
mektedir.

E. glycol'ün zchirlliği tartışmaya açık bir konu olarak sürmek-
t(~dir. Her ne kadar metabolik oxydation ürünlerinden biri olan oxa-
lic acid 'in zehirlenmenin etkin komponentlerinden biri olduğu
düşünülmüş ise de E. glycol'ün oxalic aside dönüşümü türlere göre
dozun ancak % 0.25 ila 2.5 unu tqkil etmesi (8) zehirliliği yalnız
bu oxydation ürününe bağlamayı güçlcştirmektedir. Ancak renal
tubular oxalosis E. glycol zehirlenmesinin çarpıcı bir fenomenidir
(ı ,6). Esasen oxalic aside dönüşümünden ayrı olarak E. glycol'ün
bazı hayvan türl~rinde toxik olduğu deneylerle gösterilmiştir (4,ı2).
Ethylcne glycol'ün alınması sonucu meydana gelen böbrek yetmez-
liğinin oxalate kristallerinin böbrek tubulmlarını basit mekanik bir
tıkamadan ziyade sitotoksisiksindcn ileri geldiği tubulus epitelIerin-
deki alterasyonlara dayandırılarak ileri sürülmüştür (ı). Olguları-
mızda karaciğerdeki yı:şilimsi nekrotik alanların meydana gelmesini
doğrudan doğruya E. glycol'ün tcxik etkisiyle açıklamak olasıdır. Bu
akut zehirlenmc olgularında böbrekler hariç diğer organlarda oxa-
Iate kristalıcrine raslanmamıştır.
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