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KÖPEKLERDE HEXACHLOROPHENE ZEHİRLENMESİ

Hikmet Ünsüren * Yaşar Şeker** Arif Kurtdede* **
Heımchlorophene toxicosis in dogs

Sumınary: An antiparasiter drug (500 mg tetramisol hydrochloride,
500 mg hexaehlorophene) was given to 19 dogs belong to a military service and
about 16 hours later some toxication findings were observed. Clinical signs. that
observed included weakness, hyperemia in conJuctiva and muco/!s membranes,
tetanic spasm, tremor, gastroenteritis, hypersalivation, vomitiTlg, tachycardie
and taehypnea. One of. the dogs died bifore treatment. The other dogs were
treated symptomatically (emetic, analeptic, atıticonvulsant, calcium and C vi-
tamin). Dogs became calm about 15 minutes la ter. The therapy lasted three
days with 12 hours interval. The balanced electrolyt solution was also given.
One dog died eight hours af ter begining treatment. Remainders. recovered three
days later. In necropsy haemorragies in liver, kidney, spleen, brain, pericard and
endocard were observed.

Özet: Ankara civarında askeri bir birliğe ait 19 köpeğe her tabletinde
500 mg tetramisol hydrochloride ve 500 mg hexachlorophene bulunan bir anti-
paraziter ilaç ağız yoluyla verildi. Yaklaşık 16 saat sonra köpeklerde zehirlen-
me belirtileri ortaya çıktı. Belirlenen klinik bulgular halsizlik, konjoktiva ve
mukozalarda hiperemi, tetanik spazmlar, tremor, gastroenteritis, salya akışı,
kusma, solunum ve nabız sayısında artışdı. Köpeklerden bir tanesi sağattım
b~lamadan öldü. Diğer köpeklere semptomatik sağattım amacıyla kusturucu,
analeptik, konvülziyon giderici, kalsiyum ve C vitamini u.J!gulandı. Sağaltımın
b~lamasından yaklaşık 15 dakika sonra köpeklerin sakinleştiği gözlendi. Bu
uygulamaya 12 saat arayla üç gün devam edildi. Şiddetli konvülziyon gö;teren
hayvanlara konvülziyon giderici ilaç ikişer saat arayla tekrar edildi. Ayrıca vü-
cut sıvı dengesini sağlamak amacıyla dengeli elektrolit solüsyonlar verildi. Sa-
ğaltımın başlatılmasından sekiz saat sonra köpeklerden biri öldü. Geriye kalan
i7 köpek üçüncügünün sonunda sağlık/arına kavuştular. Ölen iki köpeğin
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otopsilerinde karaciğer, bö'brekler, dalak, be.J'in,perikard ve mdokardda kaııa-
namalar belirlendi.

Giriş

Hexachlorophene (3,4,6 trichlorophenol) bir /Cnol derivesidir.
İnsan ve veteriner hekimlik alanında bakterisit (deri dezenfeksiyonu)
ve antelmentik (kanatlı cestodu, koyun ve sığır distomatozu) olarak
kullanılmaktadır (1,4,7). Normal koşullarda sağaItım dozlarının tok-
sik bir etkisi yoktur. Bu dozun üç dört katı verildiğinde öldürücü etki
gösterir (2). Köpeklerde minimal toksik oral dozun i3 mg jkg olduğu
bildirilmiştir (6). Scott ve ark. (8), yetişkin köpeklerde letal oral do-
zun 36-39.5 mg jkg, Edds ve Simpson (3) ise, köpek yavrularında LD
50'nin 15-30 mg jkg olduğunu bildirmişlerdir. Ağız veya deri yoluyla
emildiğinde yeni doğan hayvan ve insanlarda merkezi sinir sisteminde
ödeme yol açtığı Edds ve Simpson (3) tarafından belirlenmiştir. Ve-
teriner hekimlik alanında koyun, sığır ve köpeklerde bir sağaItım komp-
likasyonu olarak hexachlorophene toksikasyonundan söz edilmiştir
(4,7). Ayrıca, erişkin ve genç köpeklerde deneysel hexachlorophene
zehirlenmes; oluşturulmuştur (8). Scott ve ark. (8), toks"k dozda oral
hexachlorophene vererek köpeklerde oluşturdukları deneysel hexach-
lorophene toksikasyonunda kusma, salya, nabız sayısının artışı ve dep-
resyon gözlemişlerdir. Bath (I), :çel"s;nde % 3 oranında hexachlo-
rophene bulunan bir antiseptik solüsyonla yıkadığı köpeklerde yuka-
rıdaki belirtilere ek olarak tremor, ataksi karın ağrısı ve ishalin oluş-
tuğunu bildirmiştir. Edds ve Simpson (3) ise, köpeklerde oluşturduğu
deneysel hexachlorophene zehirlenmesinde, özeııikle, ön ayaklarda
tonjk ve klonik konvülziyonlar, boş çiğneme hareketleri, baş saııama
opistotonus gibi sinirsel belirtiler gözlemişlerdir.

Postmortem muayenede makroskobik olarak, Bath (I) ve Scott
ve ark. (8) önemli birdeğişikliğin oluşmadığını belirttikleri halde,
Edds ve Simpson (3), böbreklerde konjesyon ve ödem, akciğerin bazı
bölgelerinde yapışmalar, karaciğerde sarılık ve yağ dejenerasyonu,
beyindehafif bir ödem oluştuğunu, deneysel olarak daha yüksek doz-
da hexachlorophene verdikleri köpek yavrularında ise bu belirtilerin
çok daha bariz olduğunu vurgulamışlardır. Histopatolojik muayene-
lerde Bath (I), beyin ve meduııa spinalisin myelin katında vakuoli-
zasyonlarc, Edds ve Simpson (3) ise, buna ek olarak böbreklerde tu-
bulus epitelinin, duodenumda viııilerin nekrozuna, epikard, dalak ve
akciğerde konjesyona ve karaciğerde yağ infiltrasyonuna rastlamış-
lardır.
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Hexachlorophenc'nin spesifik bir antidodu bugün için bilinmc-
mekte, sağaıtırnın bulgulara yönelik olduğu, kusturucular, absor-
banlar, antikonvülzanlar, dengeli elektrolit solüsyonlar, parcnteral
antibiyotik, kalsiyum ve D 2 vitamini uygulamalarının yararlı sonuç-
lar verdJği bildirilmektedir (5).

Bu yazı, genç YC erişkin köpeklerde hexachlorophene'nin ağız
yoluyla kullanıldığında zehirlenmeye neden olacağını vurgulamakta
ve zehirlcnme sonucu ortaya çıkan klinik bulgular 'le sağıtımını :çer-
mekted:r.

Materyal ve Metot
Araştırma materyali Ankara civarında askeri bir birliğe ait dört

kaniş ve onbeş Alman çoban köpeğinden oluşmaktadır. Kaniş ırkı
köpeklerin ortalama canlı ağırlıkları 5.5 kg (3-8 kg), ortalama yaşları
1.25 yıl (6 ay-2 yıl)dır, Alman çoban köpeklerinin ortalama canlı
ağırlıkları 31.2 kg (20-40 kg), ortalama yaşları 4.63 yıl (2-10 yıl) dır.

Ant:paraz:ter olarak her tablct:nde 500 mg hexachlorophene ve
500 mg tetramisol hydrochlorid içeren bir antiparasiter ilaç Alman
çoban köpeklerine birer tablet, kanişlere yarımşar tablet gıdaları için-
de verilmiştir.

Ölen iki Alman çoban köpeğinin otopsileri Ankara Üniversitesi
Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalında, mide içeriği, böbrek,
yağ dokusu ve karaciğerin toksikolojik muayenesiyle paraziter ilaeın
etken madde bakımından analizleri aynı fakültenin Farmakoloji ve
Toksikoloji Bilim Dalında yapılmıştır.

Zehirlenme belirtisi gösteren hayvanların kusmaları bir yemek
kaşığı miktarındaki kristalize haldeki sodyum klorürün dil gerisine
konulması ile sağlanmıştır. Vücut sıvı clektrolit dengesinin sağlan-
ması amacıyla % 5'lik Dextrosc 0.5 ml/kg, Isolyt (litresinde 6.'). g
sodyum asetat, 5 g sodyum klorür, 0.75 g sodyum sitrat, 0.35 g kalsi-
yum klorür, 0.75 g potasyum klorür, 0.31 g mağnezyum klorür he-
xahydrate) 10 ml/kg dozunda verilmiştir. Ayrıca her köpeğe bir am-
pül Caleium + Cvit (her ampülde 1 g kalsiyum glukonat, 500 mg C
vitamini) derialtı ve Diazem ampül (her amplüde 5 mg diazepam)
1 mg /kg (total 20 mg) dozda derialtı uygulanmıştır.

Bulgular

Paraziter ilacın kullanılmasından yaklaşık 16saat sonra~zehirlenme
belirtileri gösteren 19 köpekten birinin boksunda öldüğü saptandı.
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Zehjrlenen köpeklerde beljrlenen belli başlı kljnik bulgulai', hal-
sjzljk, konjoktjva ve mukozalarda hiperemj, gastroentcritjs, tetanjk
spazmlar, ataksj, tremor, nabız vc solunum sayısında artış, salya akışı
ve kusmaydı.

Hematol~ijk muayenelerde, ortalama pev % 40.3 (% 29-49),
ortalama total lökosit 14760 (I i360- i8320), ortalama nötrofil % 63
(% 60-66), lenfosjt % 26.6 (% 24-29), monosjt % 8.9 (% 6-13) ola-
rak bulundu. Bu değerlerin normal sınırlar jçerisinde olduğu belir-
lendj,

SağaItırnın başlamasından yaklaşık IS dakika sonra hayvan-
ların sakinleştjği, tremor ve spazmIarın kaybolduğu gözlendi .. Şiddetli
konvülziyon gösteren hayvanlara aynı dozda diazem ampul ikişer saat
arayla tekrar edildj. Sağaltıma günde iki defa olmak üzere üç gün
devam edildi. Bir Alman çoban köpeği sağaItırnın başlamasından se-
kiz saat sonra öldü. Djğer 17 köpek üçüncü gün sonunda sağlıklarına
kavuştular.

Ölen köpeklerjn otopsilerinde, makroskobik olarak kanlarının
koyu renkli olduğu ve pıhtılaşmadığı, subkutan kapilladarın dolgun
olduğu dalakta, böbrek kapsulası altında, akciğerlerde, epikard ve
endokarda kanamalar belirlendi. Histopatolojik bakıda karaciğerde
vena sentralis ve sinuzoitlerin genişlediği ve eritrositlerle dolduğu, böb-
reklerde tubulus epitellerinde dejenerasyon şekillendiği akciğer ve
beyinde kanamalar gözlendi.

Tartışma ve Sonuç

Kullanılan paraziter ilacın her tabletinde 500 mg tetramisol hyd-
rochloride ve 500 mg hexachlorophene bulunmaktadır. Alman çoban
köpeklerine birer tablet, kaniş ırkı köpeklere yarımşar tablet paraziter
ilaç verildi. Köpek nematodiasisinc karşı tetramisol'un dozu 7.5-10
mg fkg olup bu dozun dört katına kadar güvenle kullanılabileceği
bildirilmektedir (2). Bu nedenle hexachlorophene toksikasyonu olarak
adlandırılan bu olayda tetramjsol zehjrlenmesi olasılığı yoktur. Ay-
rıca, aynı askeri birlikte antipaı'azjter amaçla total 500 mg tetramisol
verilen köpeklerde de toksikasyon belirtilerinin görülmemesi 19 kö-
pekte görülen zehirlenmenin hexachlorophene'den ileri geldjğj savım
doğrulamaktadır,

Hexachlorophene'njn köpeklerde antelmentjk olarak kullanı-
lamayacağı, kazayla alındığında veya deneysel olarakverildiğinde



KÖPEKLERDE HEXACHLOROPHENE ZEHİRLENMESi 16Q

toksikasyona neden olacağı bilinmektedir (1,8). Köpeklerde karşıla-
şılan toksikasyonda ağız yoluyla verilen total hexachlorophene mik-
tarı Popov'un (6) erişkin köpeklerdeki dozuna yakındır. Scott ve ark.
erişkin köpeklerdeki oral letal dozun 36-39.5 mg jkg, Edds ve Simp-
son (3), köpek yavrularında LD 50'nin i5-30 mg jkg olduğunu belirt-
mektedirler. Gözlenen bu olayda, yaşları bir yaş ve daha aşağı olan iki
kaniş ırkı köpeğe verilen hexaehlorophene miktarı Edds ve Simp-
son' un (3) bildirdikleri LD 50'nin çok üzerindedir. Fakat, bu köpek-
lerde ölüm olgusunun görülmemesini dozlamadan sonraki olası bir
kusma ile verilen miktarın birkısmının atılması veya bireysel bir özel-
liğe bağlanabilir. Bath (I), erişkin köpeklerdeki toksik dozun yavru
köpeklerindekinden daha yüksek oluşunu genç hayvan karaciğerinin
detoksifikasyon mekanizmasının daha yavaş işlemesine bağlamak-
tadır. Letal dozda hexaehlorophene verilen köpeklerde gözlenen tre-
morların nedeninin Bath'ın (I) bildirdiği gibi beyin vemedulla spi-
nalisteki lezyonlardan ileri geldiği ölen iki köpek te yapılan otopsi
bulguları ortaya koymaktadır.

Hexachlorophene zehirlenmesi, genellikle hexachlorophene'li
sabunların kazayla ağız yoluyla alınması sonu oluştuğu bildirilmek-
tedir (I ,8). Scott ve ark. (8), deneysel olarak hexachlorophene'li sa-
bun verdikleri köpeklerde sabunun verilmesinden 1-6 saat sonra kus-
ma dışında bir zehirlenme belirtisine rastlamadıklarını belirtmekte-
dirler. Bath (I), toz halinde hexachlorophene verdiği köpeklerde sal-
ya artışı, ishal, nabız sayısının artışı ve depresyon oluştuğu, letal doz-
da verildiğinde ölüm meydana geldiğini bildirmektedir. Bu araştır-
mada köpeklerde zehirlenme belirtileri hexachlorophene içeren tab-
letin verilmesinden yaklaşık i6 saat sonra saptandı. Bu belirtiler,
Bath (I) ve Edds ve Simpson'un (3) belirledikleri bulgulara uymak-
tadır. Bu olguda, sağaltım öncesi ölen bir köpekle daha sonra ölen bir
köpeğin otopsi bulguları literatür bilgilerine uymaktadır (3,5).

Sonuç olarak köpeklere toksik dozda hexachlorophene verildi-
ğinde bulgular bölümünde verilen belirtiler ortaya çıkmaktadır. He-
xachlorophenin spesifik bir antidodu bugün için bulunmadığından
semptomatik sağaItım yapılmakta, sağaItırnın başarısının büyük ölçüde
alınan hexachlorophene miktarına ve tedaviye erken başlanmasına
bağlı olduğu kanısına vardık.
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