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ÖNSÖZ 

Genel tanımı "zehirler  bilgisi" olan toksikoloji,  geçmişte ilâç toksisitesi  ve 
bilinen birkaç  zehirden  bahseden bir bilim dalı olarak  farmakoloji  dersleri  içinde 
anlatılırdı.  Ancak son 50-100 yıl  içinde kimya  endüstrisi  ve ilâç yapımının hızlı 
gelişimi, tarım ve evlerde  kullanılan kimyasal  maddelerin  sayı  ve miktarının  art-
ması ve atom enerjisinin  savaş ve barışçı amaçlarla uygulanması  ile ortaya  çıkan 
çevre  sorunları,  endüstride  görülen mesleki zehirlenmeler,  medikal  (ve  ampirik) 
ilâçlarla ortaya  çıkan zehirlenmeler,  tutku  yapan maddelerin  izlenmesi, besin 
zehirlenmeleri,  adli tıbbı ilgilendiren  zehirlenmeler  (şüpheli  ölümler, trafik, 
sporda kullanılan yasal  olmayan ilâçlar) nedeni ile, XIX.  asır başlarında bir bilim 
disiplini haline gelen toksikolojinin  kısa zamanda önemini arttırmıştır.  Bu geniş-
leme bugün o haldedir  ki toksikoloji  artık  yalnızca  ilgili olduğu bilim disiplini 
içindeki  klâsik  konuların  kapsamına bağlı kalmayıp,  birçok  akademik  kuruluşlar 
kendi  problemleri  açısından temel ve ileri düzeyde  toksikoloji  bilimine de yer  ver-
me zorunluğunu  duymaktadırlar. 

Ankara  Üniversitesi  Eczacılık  Fakültesi  öğrencileri  için hazırlanan  bu ki-
tabın I. bölümünde zehir  ve zehirlenmeler  hakkında  -biyokimyasal  mekanizma-
ları da içeren- genel bilgi verilmiş,  II. bölümde ise ilâçlar,  çevre  ve endüstride 
bulunan önemli toksik  maddelerle,  doğal kaynaklı  zehirlerden  bahsedilmiştir. 
Kitabın:  Zehirler  hakkında  genel bilgi (s.  1-19J, İlk  yardım  (s.  79-98), Medi-
kal, Bitkisel  ve Hayvansal  Zehirler  (s.  213-296)'le ilgili konuları  M. Güley,  Ze-
hirlerin  Etki  Mekanizmaları  (s.  44-56J, Toksisite  Hesapları ve Selektif  Toksisite 
(s.  57-63, 75-78), Pestisitler,  Endüstri  ve Evlerde  Kullanılan  Toksik  Maddeler 
(s.  125-212^ N. Vural  tarafından,  diğer  bölümleri ise birlikte  hazırlanmıştır. 

Kitabın  yazılması  sırasında tashihlerin  yapılmasında  emeği geçen kürsü-
müz asistanlarından  Dr. Ecz.  Ali Esat  Karakaya'ya,  indeks hazırlanmasında  yar-
dım eden Ecz.  Semra Şardaş  ve Ecz.  Caner  Yiğit'e,  daktilonun  yapılması  ve klişe-
lerin çizilmesinde  emeği geçen kürsümüz  elemanlarından  Canan Güley ve İs-
kender  Bütüner'e  burada teşekkürü  borç biliriz. 

M. GÜLEY—N.  VURAL 
Ocak, 1976 
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II BASKIYA  ÖNSÖZ 

Mevcudu  tükenen toksikoloji  kitabının  II. baskısında,  çeşitli nedenlerle  I. 
baskıda mevcut  olan yanlışlıkların  düzeltilmesine  gayret  edinilmiştir.  Bütün 
didinmelere  rağmen yine de gözden kaçan yanlışlıkların  bağışlanmasını 
dilerken,  yapılacak  tüm eleştiri  ve uyarıların  bundan sonra hazırlanacak 
kitap  için değerli  bir yardım  olacağına inanıyoruz. 

Kitabın  baskısı sırasında,  tashih işlerinde  emeği geçen kürsü  öğretim 
görevlileri  ve yardımcıları  ile, kitabın  baskısında büyük  bir titizlik  gösteren 
Ankara  Üniversitesi  Basımevi mensuplarına teşekkürü  bir borç biliriz. 

M. GÜLEY  — N. VURAL 
Mayıs, 1978 
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I. BÖLÜM 

A . T O K S İ K O L O J İ VE Z E H İ R L E R H A K K I N D A G E N E L BİLGİ 

1 . Toksikoloji ve Tarihsel Gelişimi 

Kelime olarak Toksikoloji; Yunanca, toksikon  zehir toxicum veya toxi-
con, ok ucuna sürülen madde, logos bilgi, zehir  bilgisi demektir. 

Zehir deyiminin anlamına geçmeden önce Toksikolojinin tarif ve bugün-
kü görüşle çalışma alanını açıklamak faydalı olur. 

Toksikoloji, bilimin bir bölümü olarak kabul edilmekle beraber kapsa-
dığı alanın sınırları kolayca ve tam olarak tanımlanamamıştır. 

Geleneksel olarak Toksikoloji; zehirlerin canlı hücreler ve dokular üze-
rine yapmış olduğu etkileri, zehirlerin araştırılması tanınması ve bunların 
meydana getirdikleri hastalık hallerinin, bozuklukların giderilmesini incele-
yen, kısaca zehirlerle ilgili konuların etüdünü yapan bir bilim dalı olarak ka-
bul edilmektedir. Bu bilim alanına geniş spektruma sahip çeşitli disiplinlerin 
girdiği aşikârdır. Aslında Toksikoloji; orijini Farmakoloji, Fizyoloji, Beslen-
me, Kimya, Patoloji, Biyometri olan konuları içine almış hibrid  bir bilimdir. 
Amaca yöneltilmiş uygulama ve istatistik kriterleri bir tarafa bırakılırsa, Tok-
sikolojinin yapı ve tertibine kuvvetli bir unsur olarak insan yargısı ve tok-
sikolojik deney sonuçlarının yorumlanması girmektedir. Bir maddenin sağ-
lığı bozan minimal doz sınırının çizilebilmesi olayların azlığı veya çokluğu 
üzerinde çalışmalar yapılmasını ve nihayet zararlı etki yapmayan dozun sap-
tanması bilimsel tahminlerde bulunmayı gerektirmektedir. 

Bir madde hakkında yalnız Toksikolojik bilgiler edinmek ve endikasyon 
alanı sınırlarının aşılabilmesi ile de yetinilmez, endikasyon alanı sınırlarının 
aşılabileceğini ve diyetle alınan besin unsurlarıyla maddenin kimyasal ve far-
makolojik yönlerden ilişkilerinin de göz önünde bulundurulması gerekmek-
tedir. Bugün toksik maddelerin zararlı etki yapmayan sınırlarının tesbiti 
konusu, toksikolojik araştırmaların önemli bir bölümünü kapsamaktadır. 

Ekonomik amaçlarla bitki ve hayvanlara uygulanan kimyasal maddelerin 
insan yiyecekleri içinde bulunması olasılığını da göz önüne alarak gerekli in-
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celemenin yapılması gerekir. Bilerek besinlerin kalitelerini düzeltmek amacı 
ile, kimyasal maddeler katılması ile tüketici üzerinde zararlı bir etki yapıp 
yapmayacağını anlamak için geniş toksikolojik araştırmaları gerektirmekte-
dir. Bitkiler için kullanılan tarımsal ilâçların da bitkiler ve dolayısı ile hay-
vanlar üzerinde zararlı bir etki yapmamaları ve aynı zamanda hayvansal ve 
bitkisel ürünler üzerinde zararlı kalıntılar bırakmamasına dikkat edilmekte-
dir. Bu alanda harcanan gayretlerin çoğu, yeni geliştirilen kimyasal madde-
lerin bitkiler ve hayvanlar üzerinde olan etkilerini tayin etme ve emniyet-
le kullanılamıyacak olanların ekarte edilmesi ile sınırlandırılmaktadır. 

İnsanlık bugün atomik ve nükleer enerjiyi kullanmak sureti ile veya kul-
lanma isteğine bağlı olarak kendisini yok edecek bir durumda bulunuyor. 
İnsanın dünya dışındaki varlığı, yine dünya dışında meydana gelen veya ya-
ratılan toksik maddelerden korunduğu müddetçe mümkün olabilir veya de-
vam edebilir. Bu alanda denemeler yaparken meydana gelen tehlikelerden 
korunmak veya yok olmaktan kurtulabilmek için; insanlar, hayvanlar, bit-
kiler, su ve toprağın bu bakımdan etkilenmeleri konusunun etüd edilmesi de 
zorunludur. 

Bu tehlikelerin tayini, bunlardan korunma yöntemlerinin bulunması ve 
ortaya çıkacak bozuklukların giderilmesi ile ilgili çalışmalarda toksikolojinin 
payı vardır. 

Var olmamız önce besinler ve bunun yanında sağlığımızı bozan ajanlara 
karşı kullandığımız maddelerle mümkün olabilmektedir. Tarihin incelenme-
sinde, besinlerimizi ilâçlarımızı ve yararlı kimyasal maddeleri yalınç deney-
lerden sonra seçtiğimizi görürüz. Denemeler yapılırken bu maddelerin ya-
rarlı etkileri yanında zararlarının da araştırılmasına dikkat edilmiştir, insan-
lık, beslenme, ihtiyacının sağlanmasından sonra araştırma yönünü zararlı 
yaratıklar, hastalık ve salgınlarla savaşa ve korunmaya çevirmiştir. Böylece 
önce insanların, sonra hayvanların nihayet besin olarak kullanılan bitkilerin 
korunmasına çaba harcanmıştır. 

Besin maddeleri veya yeni maddeler yeme ve yedirme deneylerinden 
sonra seçilmişlerdir. Şüphesiz cedlerimiz bu deneyleri yaparken hastalan-
mış hatta ölmüşlerdir. 

Besinlerle husule gelen zehirlenmelere tarihten örnekler verilebilir. 
Meselâ; Buda, Papa VII Clement, imparator Charles VI mantar zehirlenme-
sinden ölmüşlerdir. Tahıla; Ithyrus  (mürdümük), agrestemma  (karamuk), 
lolium (delice) tohumlarının karışması ile oluşan rahatsızlıkları da bu ara-
da anabiliriz. 

İnsanlar tarafından eskidenberi tanınan besinlerin bile bazı belirli ko-
şullar altında allerjik rahatsızlıklara sebep olduklarını bilmekte, buna göre 
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düzen almakta ve bu yolla daha sonra açıklanacak olan selektif toksisite'yi 
uygulamaktayız. 

Bütün ilâçlar, anti paraziter maddeler, insektisit, herbisit ve benzerleri, 
organizmaları ya da istenilmeyen hücre populasyonlarını kontrol etmek, yok 
etmek veya bozulan vücut fonksiyonlarını düzeltmek amacı ile ortaya çıka-
rılmaktadır. Bu maddelerin kullanılmasında hedef tutulan hücreler veya or-
ganizmalar, bir hücre populasyonu veya organizma ile birlikte bulunurlar. 
İlâçlardan bunların zarar görmemesi gerekir. Bu etkilerin tam olarak istenil-
meyene yöneltilmesi ve istenilen etkinin tek başına elde edilebilmesi her za-
man ulaşamayacağımız bir özellik olarak kalacaktır. Bu seleksiyon haline 
gereksinmemiz bulunduğunu daima hatırlamakla beraber bu amaca tam ola-
rak ulaşamayacağımızı da bilmeliyiz. 

Şu halde selektif  to/cs/s/te denildiği zaman zararlı ve faydalı etkilerin o-
rantısına göre bir maddenin faydalı olma durumunu saptamak anlaşılır. Bu 
orantı kesin bir rakamla ifade edilememektedir. Zira hayvan türleri ve bu 
türler içindeki fertlerin reaksiyonları değişik olmaktadır. 

Selektif toksisite göz önünde tutularak bir maddenin kullanılmasına veya 
kullanılmamasına karar vermek bazı hallerde kolaydır. Fakat bazan, eğer 
maddeye gereksinme çok fazla ise ve seçilecek maddenin toksisitesi yüksek-
se, ya hastalık halinin devamına müsaade etmek, ekonomik kayıba boyun eğ-
mek veya rizikoya katlanmak gerekir. Bugünkü uygar anlayış, hesaplanan ri-
zikoyu kabul ederek bu gibi maddeleri geniş ölçüde kullanmakla beraber bir 
taraftan da daha emniyetli maddelerin araştırılması özelliğini taşımaktadır. 

Toksikologlar bilim'in gelişmesi ile değişikliklerin olmasına yardım et-
mektedirler. Geçmişte ve bilhassa 20 nci yüzyılın ilk yarısında insan ve hay-
vanlarda aktif zehirlenme yapan zehirlerin araştırılması ile uğraşırlardı. Bun-
lar tabiatta mevcut mineraller, zehirli bitkiler ve ilâç olarak geliştirilmiş 
maddelerden oluşuyordu ve toksikologlar çoğunlukla zararlı etkiler görül-
dükten sonra işe karışırdı. Görevi de zehiri araştırmak, elde mevcut kanıt-
lar, yapılmış ve yapılan deneylerle, etkenin niteliği hakkında bilgiler toplamak 
ve mümkün olan antidotal veya koruyucu araçları önermekten ibaretti. O 
günlerde kendisinin forensik bilgisinden nadiren istifade edilmekteydi. Zira 
endüstride çalışanların ya da bu maddeleri kullananların veya fabrika dolay-
larında otlayan hayvanların sağlığı ile ilgi, yok denecek kadar azdı. Ağır me-
tallerden söz gelimi arsenik, civa ve kurşun tutan bir çok preparat ilâç ve 
pestisit olarak kullanılmıştır. 

Zamanla, endüstriyel zararlar hakkında uyarmalar olmuş ve bunların 
azaltılması için artan çalışmalar yapılmıştır. Fabrikasyonda kullanılan ham 
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veya intermediyer maddeler, bacalardan çıkan maddeler, Katı ve sıvı fabrika 
artıkları etüd edilerek yaptıkları zararlara göre sınıflandırılmışlardır. Bu a-
raştırmalarda çok sayıda deney hayvanları kullanılarak fazla zararlı olanlar-
dan bir kısmı elimine edilmişlerdir. Diğerleri için toksikologlar, bunlarla ça-
lışan kimseleri korumak üzere bazı araçlar sözgelimi özel koruyucu elbiseler, 
çalışma yeri havasının değiştirilmesi veya özel oksijen veren âletlerle maske-
ler kullanmak ve kısa süreli işçi vardiyaları düzenlemek gibi önerilerde bu-
lunmuşlardır. 

Bugün bir çok toksikolog zehirlenmelerin ajanını bulmak değil, zehir-
lenmeleri önlemek için yetiştirilmektedir. Bu bakımdan toksikologlar, kim-
yasal maddelerin piyasaya arzedilmeden geliştirilmesi ve değerlendirilmesini 
yapan araştırıcıların arasında yer almaktadırlar. Toksikolojik araştırmalar 
yeni maddelerin geliştirilmesinde gerekli bilgiyi vermektedirler. Bu titizlik-
lere rağmen can sıkıcı ve dramatik olaylar önlenememektedir. Thalidomide 
faciası konunun önemini belirtmektedir. Bugünkü sistemde toksikolojik a-
raştırmalar yeni bilgiler ve modern araçların kullanılması ile geliştirilebilir. 
Son zamanların gereksinmesi kimyasal madde ve enerji ile uzun süre temastan 
sonra açığa çıkan etkinin araştırılmasına yönelmiştir. Böylece madde veya 
enerjinin biyolojik zincirdeki etkisini saptamak ve bunlara ek olarak yalnız 
ana maddenin veya onun metabolitinin ve bu maddelerle temasa getirilmiş 
bir çok organizma tarafından meydana getirilen ve zincirde müteakip orga-
nizmanın besini olacak maddelerin değişmesine de yöneltilmiş olması gerekir. 
Ayrıca yalnız madde ve enerjinin varlık veya yokluğu ile ilgili olayları incele-
mekle yetinmemeli, bu maddelerle temas edip hayatını devam ettiren orga-
nizmada geçici ve kalıcı olan etkiler de takip edilmelidir. 

2. Zehir Nedir? 

Bir çok yazarlar tarafından zehir (ağı) çeşitli şekillerde tanımlanmıştır. 
Lûgatlar zehiri vücuda giren veya organizmada şekillenen, fonksiyon bozuk-
luğu veya diğer zararlara sebep olan ya da olabilen her maddeyi zehir olarak 
tanımlamaktadırlar. Tanımlamanın bu kadar basit oluşu karışıklıklara yol 
açmaktadır. Kobert-Weber'e  göre zehirler kısmen anorganik, kısmen orga-
nik olan, organizmada şekillenen veya dışarıdan organizmaya giren, öyle in-
organize maddelerdir ki kimyasal yapıları dolayısı ile bazı koşullar altında 
canlının organ veya organlarına etkiyerek onun sağlığında geçici veya sürek-
li olarak ağır şekilde zarar yapan maddelerdir. 

Bu gibi maddeler besinlerimiz veya diğer maddeler olabilir. Zira besin-
lerimiz veya diğer maddeler bazı koşullar altında vücut fonksiyonlarını bo-
zabildikleri için bu tariflerin içine girebilirler. Bundan başka, zehir olarak 
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tanınan bazı maddeler, örneğin selenyum, bakır ve flor gibi maddeler az mik-
tarlar halinde organizma fonksiyonu için yararlı olmaktadırlar. 

Çoğu zaman maddeleri konsantrasyonlarına veya kullanılmalarına göre 
yararlı veya yararsız olarak görüyorsak da zehiri spesifik bir madde olarak 
kabul etmekten ziyade, bir maddenin özel koşullar altında kullanıldığı zaman 
göstereceği etkiye göre anlamlandırmak doğru olur. 

Kanuni sorumluluk mevcut olmadıkça imalatçılar ilâçları hakkında zehir 
deyimini kullanmaktan kaçınmaktadırlar. Toksikan  deyimi hemen hemen ay-
nı medikal anlama gelmesine rağmen bu terimi gerek ilâcı yapanlar ve gerekse 
kullanma iznini veren makamlar daha çok yeğ tutmaktadırlar. 

Tedavi amacı ile geliştirilmiş olan ilâçlar zehirlenme meydana getirebi-
lecek niteliktedirler. Bu durumda zehirlere karşı ilâcın tarifini yapmak da 
gerekir. Bir madde organ fonksiyonlarında fizyolojik alanın dışına çıkan de-
ğişiklikler meydana getirdiği takdirde zehir,  patolojik bir şekilde değişmiş 
olan organ fonksiyonlarını tekrar normal hale getiren maddelere de ilâç de-
nir. Bununla aynı maddenin ilâç veya zehir olabileceğini de anlatmış oluyoruz. 
Aradaki fark daha ziyade kantitatiftir. 

Organizmaya giren bir çok ajanların yok edilmesi için selektif bir toksi-
siteye baş vurmaktayız. Yani konakçı organizmadan ziyade ajan üzerine etki 
yapan bir bileşiği seçmiş oluyoruz. Farmakolog, ilâçlar tarafından meydana 
getirilen önemsiz bazı toksik rahatsızlıkları, istenilmeyen  yan etkiler  olarak 
tanımlar. Zehirlenme genel olarak hastanın sağlığını tehdit eden ilâçların se-
bebiyet verdiği reaksiyonlar için kullanılırlar. 

Bizim Ceza Kanunumuz'da zehir tanımlanmamakta, yalnız 499 ncu mad-
denin 3 ncü bendinde "zehirlenmek sureti ile mağdur öldürülmüş ise ceza 
arttırı l ır" denilmekle yetinilmektedir. Vücudu zehirlemek sureti ile öldü-
ren madde "zehir" sayılmaktadır. Maddenin niteliğinin önemi yoktur. 

Kobert  ve Levvın'in deyimlerini birleştiren Reuter,  zehiri aşağıdaki şekilde 
tanımlamaktadır: Zehirler "kimyasal anorganik veya organik maddeler o-
lup hayvansal organizmaların doku ve hücreleri ile temasa geldiklerinde ve 
bunlarda uygun koşullar altında kimyasal veya fiziksel-kimyasal yolla değiş-
me etkileri yaparak sağlığı bozan veya ölüm meydana getiren" maddelerdir. 

Zehirin Tarihçesi: 

Zehir bilgi ve nosyonu uygarlıkla çağdaştır. Bitki, mineral ve hayvansal 
orijinli zehirler ise çok eski zamanlardanberi insanlar tarafından tanınmakta 
idi. Bu eski kaynaklar arasında Mısır Hekimliği hakkında bilgi veren Ebers 
papirüs'unda (M.Ö. 1500) kurşun ve benzeri metallerle haşhaş (papaver), ban-
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otu (Hyoscyamus), degam otu (Ricimus) gibi zehirli bitkilere ait kayıtlara 
rastlanmaktadır. Aynı şekilde bilgiler veren Büyük,  Küçük  Berlin papirüs'lar, 
Hearst  papirüs'u, Edwin  Smith papirüs'larını da anmadan geçemeyiz. 

Ayur  Veda'da (Hindlilerin din kitapları, M.Ö. 1800-1200) zehirlenmelerde 
alınacak tedbirler belirtilmiştir. Çok eski çağlarda olduğu gibi çağımızda da 
zehirlenme yolu ile öldürmeler veya intiharlara sık sık rastlanmaktadır. 
So/crot'ın baldıran şerbeti içirilerek öldürülmesi, Anibal'ın (M.Ö. II yüzyıl) 
yüzüğünde sakladığı zehirle, Nazi suçlularının siyanhinrik asit'le, sinema ar-
tisti Marlyn Monroe'nun pentobarbitalle canlarına kıydıkları kaydedilmekte-
dir. 

Tarihte zehirle insan öldürmeler, adeta birer hüner, bazan büyü ve si-
hir san'atı olarak yürütülmüştür. Bu olaylara hükümdarların adları da karış-
mıştır. Bunlardan Bergama Hükümdarı Attalus  III Philometer  (133-138) saray 
bahçelerinde yetiştirdiği zehirli bitkileri hükümlüler üzerinde denemiştir. 
Anadolu'nun Bithynia  (İzmit) bölgesi krallarından Nicomedes (91 yıl), Suriye'-
de saltanat sürmüş olan Antiochus IV.  Epiphanes ilk toksikologlar olarak ad-
landırılmışlardır. Pontus Kralı  Mithridates  (M.Ö. 132-68) yetkin bir naturalist 
ve bilgili bir immunolog olarak göze çarpmaktadır. Bir çok toksik madde-
lerin organizmadaki etkilerini kendi üzerinde denemiş ve bunları azar azar 
alarak bu zehirlere karşı dayanıklılık elde etmiştir. Zehirlere karşı kazanı-
lan bu dayanıklığa sonradan mithridatism  denilmiştir. Romalılara yenilen 
Mithridates tutuklu olarak Roma sokaklarında sergilenmemek için, daima 
yanında taşıdığı zehirlerden büyük bir kısmını aldığı halde dayanıklı olduğun-
dan ölmemiş ve ancak subay ve erlerinden kılıçla öldürülmesini dilemiştir. 

Eski Yunan şairlerinden Colophon'lu Nikandros'un  Theriaka  ve Elexip-
harmaka  adlı şiirlerinde zehirler ve bunların panzehirlerinden (antidot) söz 
edilmektedir. Şiirlerinde 125 zehirli bitki ile çeşitli zehirlere karşı 21 ilâç 
gösterilmesi ilginçtir. 

Zehirler ilk çağlarda olduğu gibi bugün de türlü amaçlar için kullanıl-
maktadır. Bitkilerden elde edilenlerden strofantus,  çeşitli Striknos türlerinin 
ekstreleri (Kürar)  ok zehiri olarak kullanılmıştır. Birinci ve İkinci Dünya 
Savaşları esnasında çeşitli harp gazları geliştirilmiş, hatta bugün Vietnam Sa-
vaşlarında da kullanıldıklarına tanık bulunmaktayız. 

Strofantus  ve Kalabar  baklası (Physostigma venenosum) bir yargılama ve 
yargı aracı olarak ilkel topluluklarda kullanılmıştır. 

Kullananlarda toksik psikoz ve mental değişiklikler yapan bitkisel mad-
deler, Asya, Afrika ve Güney Amerika'nın ilkel yerlileri tarafından kullanıl-
mıştır. Bu Psikotomimetik'ler  arasında Tabernathe  iboga (İbogain,  ibogamin ve 
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tabernanthine tutar), cannabis (esrar), Mescal baklası, Lophophora vvilliamsii 
(mescaline) Piptadenia peragrina  (bufotenine), Banisteria  caapi ve Peganum 
harmala (harmine), Pipermethysticum  (Kava-Kava), Psilocybe  mexicana  (psil-
coybine), Rivea cormbosa ve diğer convolvulus  ve ipomoea cinslerini anmak ge-
rekir. 

Bu kısa açıklama ve gelişi güzel işaretlemelerle Toksikolojinin tarihi 
hakkında bilgi verildiği iddia edilemez. Örnekler yalnıztoksik madde nosyo-
nunun çok eski olduğunu belirtmek için seçilmiştir. Fazlası eczacılık tarihi ve 
deontoloji derslerinde görülecektir. 

3. Toksikolojinin Bölümleri: 

Toksikoloji çalıştığı alanın özelliği bakımından bazı bölümler dolayısı ile 
de adlandırılmaktadır. 

1- Medikal  veya  Klinik  Toksikoloji 

Medikal veya klinik toksikoloji zehirlenmelerin semptomları, diyagnozu 
ve tedavisi ile uğraşır. 

2- Endüstriyel  Toksikoloji 

Endüstride toksikolojik problemlerin çözülmesi endüstriyel toksikolo-
jinin alanı içine girer. 

3- Analitik  Toksikoloji 

Analitik toksikoloji, kimyasal olarak zehirlerin aranması, tanınması ve 
bu amaçlar için yeni yöntemlerin geliştirilmesi ile uğraşır. Bulduğu sonuçlar-
la bir taraftan hekime, kriminolojik olaylar dolayısı ile de yargı organlarına 
yardımcı olur. İntihar, zehirlenme veya zehirleme olayları ile insan ve hay-
vanlarda hile maksadı ile kullanılan doping maddelerinin bulunmasını sağlar. 
Çeşitli etkili ilâçları kullananların yaptıkları trafik kazalarında durumun ay-
lanmasında kıymetli yardımları dokunur. Yasaklanmış ilâçların ve diğer tok-
sikanların izlenmesini de kolaylaştırır. 

4. Zehirlenmenin Sebepleri: 

Zehirlenmenin oluş nedenleri çeşitlidir. 

a) Zehirli  Bitkiler 

Memleketimizde de yetişen bir çok tıbbi ve zehirli bitkilerle husule 
gelen zehirlenmeler daha ziyade halk tarafından bitki materyalinin çeşitli 
maksatlarla ilâç olarak kullanılması veya zehirli bitki tohumlarının tahıla ka-
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rışması (Karamuk, delice, lathyrus) veya zehirli meyvelerin çocuklar tara-
fından yenilmesi ile olur. 

Yanlışlıkla zehirli mantarların yenmesi, özellikle ilkbaharda bir çok ze-
hirlenmelere yol açar. 

b) Zehirli  Minerallerin  veya  Fabrika  Artıklarının  besin veya  Suya Karışması: 

Arsenik, kurşun, deterjan ve benzerleri. 

c) Tedavi  veya  Doz Hatası: 

Bazı kontrendikasyonların hatırlanmaması veya hatalı dozlar, zehirlenme 
ve hatta ölümlere sebep olabilir. 

ç) Eczacılar  Tarafından  Yanlış  İlâç Verilmesi 

Bazen etiket yanlışlıkları veya fiziksel görünüşleri birbirine benzeyen 
(magnezyum sülfat yerine çinko sülfat) yüksek dozları zehirli olan ilâçların 
verilmesi ve tartı hataları zehirlenmelere yol açmaktadır. 

d) Zehirli  Boyalar 

Zehirli boyaların insan yiyeceklerine karışması veya böyle boyalarla bo-
yanmış çocuk oyuncaklarının çocuklar tarafından yalanması veya yenilmesi 
tehlikeli olabilmektedir. Parafenilendiamin  gibi kozmetik maddelerle soğuk 
dalga materyali tiyoglikolat  ve saç boyalarını  da burada anmak yerinde olur. 

e) Mesleki ve Endüstriyel  Zehirlenmeler 

Ventilasyonu yetersiz fabrika ve atelyelerde çalışanlarda (karbon monok-
sid, kükürtlü hidrojen, metil alkol, nitrozo buharları, hava gazı ve benzerleri) 
ve diğer zehirli gazlarla solvan buharları sağlığa zarar verirler. Tarımda za-
rarlı böcek savaşında serpme ve püskürtme işleriyle uğraşanlarda zehirlen-
meler görülmüştür. 

f)  Besinlerde  Mikropların  Üremesi 

Clostridium  botilinum'un toksini ile meydana gelen (Botulismus)  zehir-
lenmeleri, besin kontrolü bakımından önemlidir. Suda üreyen mikropların 
metabolizma artıklarının pirogen etki göstermeleri, eczacılıkta şırıngalık 
eriyiklerde kullanılacak damıtık suyun apirogen. ol ması zorunluğunu doğur-
muştur. 

g) Yiyeceklerin  Hazırlandığı  Kapların  Zehirliliği 

Kalaysız bakır kaplarda asitli yiyeceklerin saklanması, Kalaya kurşun 
karışması zehirlenme yapabilir. 
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h) Zehirli  Hayvanların  ısırma ve sokmaları 

Memleketimizde yılan ısırması, akrep ve örümcek sokmaları önemli 
zehirlenmelere yol açmaktadır. Bazı midyelerin yenilmesi ile de zehirlenme-
lerin meydana geldiğine tanık olmaktayız. 

Rhipicephalus sanguineus adlı kene insanlarda paralizi yapmaktadır. 

ıj Kasıtlı  Zehirlenme  veya  İntiharlar 

Bu yolla cana kıymalarda çeşitli zehirler ve ilâçlar (özellikle uyku ilâç-
ları) seçilmektedir. 

i) Zararlılarla  (Hayvan,  Böcek, Bitki)  Savunmada  Kullanılan  Maddeler 
(Rodendisit,  Herbisit  ve Benzerleri) 

Antiseptik, dezenfektan ve deterjanlarla husule gelen zehirlenmeler. 
Yakıt olarak kullanılan maddeler (benzin, gazyağı vb.) ve bunların yanma ü-
rünleri. 

j) Harp Gazları 

Eskidenberi kimyasal maddeler bu arada gazlar silâh olarak kullanıl-
mıştır. 

k) Radyoaktif  Maddeler 

İnsanların atomik ve uzay çalışmaları sonucu yeni bir zehirlenme sebebi 
ortaya çıkarmıştır. 

Bu gruplarda işaret edilen zehirlenme ajanları sırası geldikçe özel ola-
rak incelenecektirler. 

5. Zehirlerin Sınıflandırılmaları: 

Zehirler çeşitli amaçlara dayanarak, çeşitli şekillerde sınıflandırılırlar. 
Örneğin elde ediliş yerlerine (çıkaklarına), kimyasal yapılarına, biyolojik ma-
teryalden ayırd edilmelerine (izolasyon yöntemleri), biyolojik, fizyolojik ve 
farmakolojik etkilerine göre bölümlenebilirler. 

a . Çıkaklarına Göre Zehirler: 

Zehirler ya doğal kaynaklardan elde edilirler veya sentez yolu ile hazır-
lanırlar. Buna göre zehirler: 

Bitkisel  kaynaklı:  Atropin, digitoksin, amigdalin gibi; 

Hayvansal  kaynaklı:  Kantaridin, yılan ve akrep zehirleri, insülin; 

Mineral kaynaklı:  Kurşun, arsenik, cıva gibi; 
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Sentetik:  Amfetamin, DDT, paration gibi; 

Enerjetik  kaynaklı:  Atom bombası, termonükleer bir bombanın patla-
masından açığa çıkan ısı, ışık, radyasyon gibi; 

olurlar. 

b. Zehirlerin Kimyasal Yapılarına Göre Sınıflandırılmaları ve 
yapı-aktivite ilişkisi: 

Zehirler kimyasal bileşiklerdir. Bu nedenle kimya derslerinde kimyasal 
maddelerin yapılarına göre yapılan sınıflandırma, zehirler için de geçerlidir. 
Ancak kimyasal bir maddenin strüktür yapısı ile biyolojik aktivitesi ve toksi-
sitesi arasında da önemli bir ilişki vardır. Bu nedenle burda zehirlerin kimya-
sal sınıflandırılmasında, bu "yapı-aktivite"  ilişkisine kısaca değinilecektir. 

Kimyasal sınıflandırmada, zehirleri anorganik, metalorganik ve organik 
bileşikler olmak üzere üç grupta toplamak mümkündür. 

1- Anorganik  Bileşikler 

Anorganik zehirler metalik, metalloid, ametal veya bunların türevleri 
olabilirler: Cıva, arsenik, beyaz fosfor, talyum sülfat, arsenik trioksit, karbon 
monoksit, azot oksitleri gibi. 

2- Metal - Organik  Bileşikleri 

Metaller, organik maddelerle ya metal - organik asit tuzu veya metal -
organik kompleks bileşikleri şeklinde birleşirler. 

Sodyum floroasetat (CH2FCOONa) fare zehiri olarak kullanılan bir me-
tal organik asit tuzudur. 

Metal organik komplekslerinde ise, metal organik bileşikle kapalı bir 
organik molekül meydana getirir. Bu nedenle bu tip bileşikler, kendilerini 
meydana getiren metalden daha farklı toksik özellik (daha fazla toksisite) 
gösterirler. 

Örneğin dialkil cıva bileşikleri [Hg (CH 3 ) 2 ve Hg (C 2 H 5 ) 2 gibi] ve tetra-
etil kurşun [Pb (C2H5).»] kendilerine tekabül eden anorganik tuzlarından 
daha fazla zehirlidirler. 

3- Organik  Zehirler 

Karbon oksitleri (CO, C 0 2 ) , metal karbürler (CaC2 gibi) dışında karbon 
ihtiva eden zehirli bileşikler organik sınıfa girerler. Organik zehirler fonksi-
yonel grublarına dayanarak birçok alt sınıflara ayrılır. 

a) Hidrokarbonlar:  Alifatik veya aromatik yapıda olurlar. 
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o,—Alifatik  hidrokarbonlar'dan  doymuş ve düz zincirli olanlarda anes-
tezik etki hekzana kadar artar, fakat daha yüksek serilerde ise stimüle edici 
(uyarıcı) etki kendini gösterir. 

Doymamış hidrokarbonlar (olefin ve asetilen tipleri) ve siklik alifatik 
hidrokarbonlar da anestezik özelliktedirler: Etilen, asetilen, siklopropan gibi. 

o2 — Aromatik  hidrokarbonlardan  toksisitesi bakımından önemli olan 
en basit aromatik hidrokarbona benzen örnek verilebilir. 

İki veya daha çok sayıda benzen halkasının kondensasyonundan oluşmuş 
(polisiklik aromatik hidrokarbonlar: PAH) bileşiklere naftalin,  antrasen,  pi-
ren, 3,4 - benzopiren,  benzofkj  floranten  örnek verilebilir. Bunlardan 3,4 ben-
zopiren yakıt ve egzos gazları ile havaya yayılan ve sigara dumanında bulunan 
etkin bir kanserojenik bileşiktir. 

b) Halojeni i Hidrokarbonlar 

Hidrokarbon yapısına halojenlerin girmesiyle meydana gelen bileşikler, 
özellikle klorlu  hidrokarbonlar  arasında toksik maddeler çoktur. 

Alifatik yapıya klorun girmesi ile bu bileşiklerin anestezik özellikleri ile 
birlikte toksisiteleri de artar. Kloroform (CHCI3 ) , karbontetraklorür (CCI4 ) 
doymuş; trikloroetilen (CCI2 = CHCI) doymamış hidrokarbonlardandır. 

Halothan (CF3CHCIBr : 1 , 1 ,1 - trifloro -2- bromo -2- kloroetan) ise her 
üç halojeni içeren ve tıpta tercih edilen bir anestezikdir. 

Aliçiklik ve aromatik klorlu hidrokarbon yapısındaki zehirlere, insek-
tisitlerden örnek verilebilir. BHC (hekzaklorosiklohekzan, benzenhekzak-
lorür), dieldrin, DDT (1, 1, 1 trikloro 2 - 2 bis - (p-klorofenil) etan) gibi. 

c) Alkoller 

Alifatik yapıya bir veya faha fazla hidroksil grubunun girmesiyle alkol-
ler meydana gelir. Alifatik alkollerin bakteriostatik etkileri vardır. Ayrıca 
alkoller, molekül ağırlıkları ile beraber artan narkotik özelliğe sahiptirler. 
Örneğin bütil alkol, metil alkolden daha fazla depresandır. Bütil alkol ve amil 

3, 4 - Benzopiren 
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alkol ilâveten irritandırlar. Toksik alkoller, en basit primer alkollerden (me-
til alkol), polihidroksi alkollere kadar (dietilen glikol) yayılmaktadır. 

Alkollerin halojenli substituentlerinde depresan aktivite artar. Örne-
ğin tribromoetanol (Avertin) temel bazal bir anesteziktir. 

ç) Eterler 

Kimyasal reaksiyon göstermezler. Anestezik ve toksik özellikleri sinir 
sistemi üzerine olan fiziksel etkileri nedeniyledir. Etil eter sadece anestezik 
özellikte olduğu halde, homolog serinin daha yüksek serilerinde anestezik 
etki yanında kardiak aritmi de kendini gösterir. 

d) Aldehitler  ve Ketonlar 

Aldehitler primer alkollerin, ketonlar ise sekonder alkollerin bir ka-
deme oksitlenmeleri ile meydana gelen bileşiklerdir. 

Aldehitler toksisite bakımından önemlidirler. Başlıca özellikleri irritan 
etki olmakla beraber, anestezik özellikleri de vardır. Formaldehit, asetaldehit 
gibi. Kloral, hipnotik etkili bir halojenli aldehittir (CI3CCHO). 

Ketonlar  ise (aseton, etil metil keton) toksisite açısından fazla önem taşı-
mazlar. Ancak solunum merkezini uyarıcı etkileri vardır. 

e) Organik  Asitler 

Çoğu karboksil grubu içerirler. Kısa zincirli yağ asitleri (formik asit, 
asetik asit) konsantre sıvı halinde iken vücut yüzeyinde korrozif etki göste-
rirler. Buharları ise bütün mukoz membranlar için son derece irritandır. 

Dikarboksilli asitlerden okzalik asit, aromatik halkalı asitlerden fenoksi 
asetik asit, salisilik asit toksikoloji ve farmakoloji bakımından önemli bileşik-
lerdir. 

Karboksilli asitlerin halojenli türevleri daha toksiktirler. Floroasetik 
asit, trikloro asetik asit, iyodoasetik asit gibi. 

fj  Esterler 

Alkollerin organik veya anorganik asitlerle kondensasyonlarından olu-
şan esterlerin toksisiteleri, çok zehirlilikten (metil sülfat: vezikan) hemen he-
men zararsıza (etil asetat) kadar değişmektedir. Asetat tipi esterler genel-
likle hafif anestezik ve irritan etkilidirler. 

Organik fosfat esterleri (tetraetilpirofosfat, dietoksi paranitrofenoksiti-
yofosfat: Paration) toksikolojik bakımdan önemli bileşiklerdir.Bu maddeler, 
bugün insektisit olarak kullanılmaktadırlar ve sıcak kanlılara da toksiktirler. 
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T E P P (Tetraet i l pirofosfat) 

g) Fenoller 

Fenol, krezol (hidroksimetil benzen), timol (3-hidroksi -1- metil 1- izop-
ropil benzen) bir değerli fenollerdir. Fenollerin kendileri yanık, ağrı ve yük-
sek miktarlarda siyanozise sebep oldukları gibi türevleri de önemlidir. Bun-
lardan, odun prezervatifi ve fungusit olarak kullanılan pentaklorofenol ör-
nek verilebilir. 

hj Aminler 

Aminler, amonyak hidrojenlerinin kısmen veya tamamen hidrokarbon-
lar tarafından tutulmasından meydana gelirler. 

Farmakoloji, toksikoloji ve fizyoloji bakımından birçok bileşikler bu gru-
ba girerler. Fenilalkil  aminler yapı-aktivite ilişkisine en iyi örnek maddelerdir. 

Fenilalkil aminlerin çoğu organizmanın tabii ve biyolojik aktivitesi olan 
maddeleri arasındadır. Etkilerinden dolayı -sempatomimetik aminler- adı 
verilen bu bileşiklerden epinefrin (adrenalin), norepinefrin (noradrenalin), 
efedrin doğal kaynaklıdırlar. İzoprenalin (3,4 dihidroksi fenil etanol izopiro-
pilamin), amfetamin (fenilizopropilamin) sentetik fenilalkil tipi bileşiklerden-
dir. Sempatomimetik etkide, benzen halkasının 3 ve 4 yerlerindeki hidrok-
sillerin bulunması veya bulunmaması, azotun ve a durumundaki karbonun 
substitüentleri bu etkiyi olumlu veya olumsuz yönde etkiler. 

Metadon  (difenilheptan türevi ve N-dimetil etilen diamin tipi bileşik) 
morfin  gibi analjezik etkili, difenhidramin (N-dimetil etanolamin tipi bileşik) 
ise antihistaminik etkili amin grubu ilâçlardır. 

Kvaterner  amonyum  bileşikleri amonyum tuzlarının analoğu olup, bu 
gruba girerler. Asetilkolin  parasempatik sinir sistemi ve gangliyonların nöro-

feni lalki lamin 
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hormonudur. Muskarin  ise sterik yapı bakımından asetil koline benzeyen ve 
şiddetli kolinerjik etki gösteren bir mantar toksinidir ve kvaterner amonyum 
grubu içerir. 

Metonyum bileşikleri (hekzametonyum: hekzametilen bis-trimetil 
amonyum) gangliyon ve nöromüsküler plağı bloke ederler. Setiltrimetil 
amonyumbromür (katyonik deterjan) dezenfektan etkili ve kvaterner amon-
yum grubu bulunan bileşiklerdir. 

ıj Amidler 

Amidler, amonyağın asit grubu ile kondensasyonundan meydana gelir-
ler. Analjezik etkili asetanilit ve fenasetin, bakterisit etkili sulfanilamidler 
örnek verilebilir. 

SCLNH, 

Ö ^ Ö • ^ ^ NH 2 

sulfonamid sulfanilamid 

i) Nitro  bileşikleri 

Aromatik nitrobileşikleri önemlidirler. Dinitrofenoller ve dinitro-o-
krezoller örnek verilebilir. 

a — dinitrofenol yaprak bitlerine karşı ve fungusit olarak, dinitrokrezol 
ise insektisit olarak kullanılan toksik maddelerdir. Hücre metabolizması 
stimülanı olarak etkirler. 

j) Sulfon  ve Türevleri 

Sulfon (dapson, sulfonal) ve sülfanilamidler (sulfa ilâçları) ilâç olarak kul-
lanılan bileşiklerdir. Bunlardan dapson, lepra tedavisinde, sulfonal ise uyku 
ilâcı olarak kullanılırlar. Sulfanilamidler bakteriostatik etkilidirler. 

k) Terpenler 

Toksikoloji ve farmakoloji bakımından önemli terpenlere terementi 
(a - pinen gibi birçok terpen karışımıdır) ve bisiklik bir terpen olan kâfur 
örnek verilebilir. Kâfur tıpta ve endüstride kullanılan serebral stimülan et-
kili bir maddedir. 

IJ Heterosiklik  Bileşikler 

Toksikolojik bakımından önemli olan bir çok bileşikler heterosiklik halka 
içerirler. Örneğin pirazol  halkası içerenlere: Antipirin, piramidon, novaljin. 
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Piridin  halkası içerenlere: Koramin, (niketamid, nikotinik asit dietilamid). 
Malonilüre  yapısında olanlara: Barbitüratlar, 
Tetrazol  halkası içerenlere: Kardiazol (pentametilen 1,5 - tetrazol) ör-

nek verilebilir. 

Pirimidin  halkası içerenlerden: Vicia  faba'dan  izole edilen ve hemolitik 
anemiye sebep olduğu ileri sürülen glikozitlerin aktif maddeleri divisin ve 
izouramil, 

Kinolin  halkası içerenlerden: Kinin, pirimakin (zencilerde hemolitik 
anemiye sebep olur) önemli biyolojik aktif maddelerdir. 

Akridin  halkası içerenler: 1, 2-benzakridin havada ve sigara dumanında 
bulunur. Kimyasal mutajen  ve kanserojen/erdendir. 

Ayrıca karbazol  halkası ihtiva edenlerden 3, 4, 5, 6-dibenzokarbazol, 
tiazol  halkalı bileşiklerden 4, 9-dimetil 5, 6-benzotiofenantren yine toksiko-
loji bakımından önemli kanserojen  bileşiklerdir. 

m) Glikozitler 

Glikoz ve polisakkaridlerin diğer maddelerle meydana getirdiği yarı 
asetal-eter bileşiklerine glikozitler denir. Sakkarid kısmı glikoz ise glukozid, 
fruktoz ise fruktozid denir. Şeker olmayan kısma aglikon veya genin adı ve-
rilir. Toksikoloji bakımından önemli glikozitler arasında bitkisel kaynaklı 
siyanojenetik  glikozitler (amigdalin, linamarin), saponinler (digitonin, gitonin, 
tigonin) ve tioglukozitler  (sinigrin) örnek verilebilir. 

n) Alkaloidler 

En genel anlamda alkaloidler azotlu organik bazlardır. Bitkisel kaynaklı 
oldukları gibi sentetik olarak da hazırlananları vardır. Bugünkü modern an-
lamda purin bazları (kafein, teobromin ksantin) alkaloidler dışında tutulmak-
tadırlar. Yine bazı araştırıcılar hayvansal kaynaklı ve daha kompleks bileşik-
lerin bozulma ürünleri olan aminleri (kadaverin, balık bozulma ürünü dietil-
amin, tetanoz basilinin kültürü olan tetanin, süt ürünlerinden elde edilen 
tirotoksikon) yani ptomainleri de alkaloidler arasına sokmaktadırlar. 

Toksikoloji bakımından alkaloidler daha çok biyolojik etkilerine göre 
sınıflandırılır. İzolasyon yönteminde bitkisel kaynaklı alkaloidlerle beraber 

1 , 2 - benzakridin 
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ekstrakte edilen ve fizyolojik özellikleri alkaloidlere benzeyen sentetik ba-
zik bileşikler - alkaloid benzerleri - de bu grupta incelenir (prokain, novoka-
in, öykain gibi). Alkaloidler serbest karboksil grubu ihtiva etmezler, yapıla-
rındaki azot primer amin (efedrin), sekonder amin (koniin), tersiyer amin 
(nikotin), kvaterner (muskarin) amin yapısında olabilir. Çoğunlukla hete-
rosiklik halka içerirler. 

Örneğin Sokrat'ın  hayatına son vermek için kullandığı baldırandaki alka-
loid koniin (piperidin),  nikotin fpiridilpirolidinj,  kinin, striknin (kinolinj,  mor-
fin, papaverin (izokinolinj,  pilokarpin (imidazol),  fizostigmin (indolJ,  retror-
sin fpirolizidinj  halkası bulunan ve toksikoloji açısından önemli alkaloidlerden-
dir. Meskalin, efedrin ise karbosiklik bazlardandır. 

o) Proteinler  ve Peptitler 

Bitkisel kaynaklı toksik proteinlere (phytoxinlerJ  ricin (Ricinus  commu-
nis'ta bulunur), krotin (Croton  tiglium'un toksini), abrin (Abrus  prectatcrius'-
den izole edilen toxalbuminJ  örnek verilebilir. 

Hayvansal kaynaklı toksik proteinler arasında en önemlileri yılan zehir-
leri fvenomj'dir.  Bu proteinlerin başlıca aktif prensipleri nörotoksinler  ve he-
motoksin  I erdir. 

Peptid yapısında önemli phytoxinler mantar toksinleri arasındadır. Ör-
neğin Amanita verna,  Amanita virosa  ve Amanita phalloides isimli mantar tür-
lerinden siklopeptid yapısında çok toksik maddeler (phalloin, a — Ama-
nitin, /? — Amanitin ve y — Amanitin) izole edilmişlerdir. 

c. Zehirlerin İzolasyon Yöntemlerine Göre Sınıflandırılmaları 

Zehirler kimyasal maddelerdir. Bu nedenle tanınmaları için analitik 
kimyanın kullandığı kimyasal ve fizikokimyasal yöntemlerden yararlanılır. 
Ancak bu analitik yolların uygulanması ve biyolojik deneylerin yapılabilmesi 
için önce zehirin biyolojik materyalden (kan, vücut sıvıları, dokular) ayırde-
dilmesi (izolasyonu) gerekir. 

Bu ayırma yöntemlerine göre zehirleri beş sınıfa ayırmak mümkündür: 

1- Su buharı ile uçan zehirler 

2- Uçucu olmayan organik zehirler 

3- Metalik zehirler 

4- Toksik anyonlar 

5- Özel olarak aranması gereken zehirler 
Bu sınıflandırma ve uygulama ile ilgili yöntemler (toksikolojik analiz) 

bölümünde ayrıntılı olarak açıklanacaktır. 



ç . Zehirlerin Farmakolojik ve Toksikolojik Etkilerine Göre Sı-
nıflandırılmaları: 

Zehirlerin etki tarzları çok değişiktir. Bu nedenle de ayrı ayrı incelen-
mesi gerekir. Ancak bazı genel görüşlere dayanarak bu kadar çeşitli kimyasal 
maddeleri farmakolojik ve toksikolojik özelliğe göre sınıflandırmak faydalı 
olur. Buna göre zehirleri organizmadaki etki yerlerine, meydana getirdikleri 
semptomlara ve etki şekillerine göre sınıflandırmak mümkündür. 

Zehirler lokal, sistemik etkili veya belirli bir organa etkirler. Aynı bir 
zehir tatbik edildiği yerde (lokal etki) irritan, sistemik, dolaşıma geçince de 
beyinde depresan etki gösterebilir ve bir çok fonksiyonları değiştirebilir 
(sistemik etki). 

Burada zehirlerin etki yerleri ve meydana gelen semptomlara göre 
(Thienes  ve Haley,  1964j sınıflandırılmaları gösterilmiştir. Buna göre zehirler 
başlıca 6 ana bölümde toplanmış olup, herbiri tekrar alt sınıflara ayrılmıştır: 

1 - Konvulzan  Zehirler 

Konvulzan (konvulziyon yapan) zehirler ya doğrudan doğruya merkezi 
sinir (MSS) sistemini (sitriknin, kâfur, pikrotoksin), ya perifer sinir sistemi-
ni (fizostigmin), yahut da asfeksi ( N 2 0 , siyanür, CO), hipoglisemi (insülin) 
veya başka bir kimyasal değişme (hipokalsemi, okzalat) ile indirekt bir yolla 
sinir sistemini etkilerler. 

Konvülziyonlar tonik, klonik, koordoine, inkoordine veya fibriler gö-
rünüşte olabilirler. 

Yukarıdaki açıklama şekline göre konvülzan zehirler 4 alt bölüme ayrı-
lırlar: 

aj Serebral  konvülzanlar:  Serebral korteksi stimüle eden ilâçlar koor-
dine konvülziyon ve bölgesel konvülziyon meydana getirmeye meyillidirler 
ve Jackson  epilepsisine benzer şekilde bütün vücuda yayılırlar. Absint (ab-
sinthe), atropin, skopolamin, sentetik atropin substitüentleri, Psilocybe  me-
xicana  ve P. baeocyotis  (psilocin, psilocybin, bufotenin gibi) atropin benzeri 
aktif maddeleri içerirler. 

Kafein, teobromin, teofilin, kâfur, kokain ve sentetik lokal anestezik-
ler (prokain, butakain), lizerjik asit dietilamid (LSD - 25, Delysid), nikotin, 
fenol serebral konvülzanlardır. 

bj Medullar  uyarıcılar  (eksitanlar): Medullar eksitanlar solunumda belir-
gin şekilde artış, kalpte vagal yavaşlama, kusma ile karakterize eğilip bükül-
me tarzında konvülziyon meydana getirirler. 
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Akonitin (Aconitinum  napellus'un alkaloidi), Veratrin (Heileborus tür-
leri), Spartein (Scoparius  Cacumina) klorlu hidrokarbonlu insektisitler 
(DDT, aldrin, BHC gibi), koniin, nikotin, lobelin, koramin, metrazol, pikro-
toksin, rotenon (Derris  elliptica  kökünden elde edilir) medüllar uyarıcılara ör-
nektir. 

c ) Spinal Konvülzanlar:  Spinal konvülzanlar genellikle klonik simetrik 
konvülziyonlar yaparlar ve bu durum bütün kasların tonik spazmını doğura-
cak şekilde gelişir. 

Antihistaminik ve trankilizanlar, kodein, nikotin, pikrotoksin, strik-
nin ve tetanoz toksini gibi. 

ç) Perifer  etkili  konvülzanlar:  Fizostigmin (ezerin), neostigmin (pros-
tigmin), karbamat türevi insektisitler (Sevin gibi), organik fosforlu insekti-
sitler (paration gibi), okzalat, florürler, nikotin perifer sistemine etkileyerek 
konvülziyon meydana getirirler. 

2- Merkezi  (santral)  Sinir Sistemi Depresanları: 

Santral sinir sistemi depresanları, merkezi sinir sistemini beyinden o-
muriliğe doğru önce beyin (cerebrum), sonra beyincik (cerebellum), omuri-
lik (medulla spinalis) ve en son bulbus (medulla oblongata) olmak üzere dep-
rese ederler. Alkol, eter, etilen ve siklopropan (anestezikler) bunların en 
tipik örnekleridir. Opium alkaloidlerinin ise başlıca spesifik toksik etkilerini 
medullar solunum merkezlerini deprese ederek gösterirler. Bu durum yani 
medulla oblongataya, medulla spinalisten önce etkime istenmeyen şekildir. 
Çünkü medulla oblongatada vazomotor ve solunum merkezi gibi önemli 
merkezler vardır. 

Merkezi Sinir Sistemi Depresanları: 

a) Alkoller  (etil alkol, metil alkol) 

b) Anestezikler  (eter, kloroform, etil klorür, trikloroetilen, etilen, nit-
roz oksit, siklopropan, halotan), 

c) Çeşitli  depresan buharlar  (benzen, karbon dioksit, karbon sülfür, kü-
kürtlü hidrojen, metan ve halojenli bileşikleri, asetilen) 

ç) Bazal Anestezikler  ve uyku  ilâçları  (barbitüratlar, glutetimid, bromür-
ler, hallusinojenik mantarlar, kannabis, meskalin, paraldehit, kloral hidrat, 
tribromoetanol) 

d) Antikonvülzanlar  (fenobarbital, mefobarbital, difenilhidantoin, pa-
rametadion, fenasetamid, primidon, trimetadion) 
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e) Analjezik  antipiretikler  (asetanilid, fenasetin, aminopirin, antipirin, 
salisilatlar, antimalaryal ilâçlar, opium ve opium türevleri) olmak üzere alt 
sınıflara ayrılabilirler. 

3- Perifer  Etkiyen  Sinir Zehirleri 

(Sinir  gövdesi,  ganglion ve sinir uçlarına etkiyen  zehirler) 

Perifer sinirler somatik  ve otonom sinirlerden oluşmuştur. Somatik  si-
nirler  çizgili kaslara dağılarak istemli hareketleri sağlarlar. Periferik otonom 
sinirler ise salgı bezleri, damarlar, iç organlar gibi çizgisiz kaslara dağılarak 
irade dışı hareketleri düzenlerler. Otonom sinir sistemi anatomik bakım-
dan, somatik sinirlerden farklı olarak, kesintilidir. Merkezi sinir sisteminde 
yer alan birinci nöronlar gangliyonlarda sona erer ve ikinci nöron hücresinin 
aksonu efektör organa erişir. Otonom sinir sistemi, irade dışı organların fonk-
siyon ve koordinasyonunu sağlarlar. Bu durumu düzenleyen otonom sinir 
sistemi organlar üzerinde birbiriyle zıt etki yapan sempatik ve parasempatik 
sinirlerden oluşmuştur. Gerek efektör otonom sinir uçlarında ve gerekse 
gangliyonlarda iletimi, kimyasal mediyatörlerden: Asetil kolin (sempatik ve 
para sempatik gangliyonlarda, somatik ve para sempatik efektör sinir uçla-
rında), adrenalin  ve noradrenalin  (sempatik sinirlerin ikinci nöronlarında) 
yapar. Perifer sinir sistemine zarar veren zehirler aşağıdaki şekilde alt sınıf-
lara bölünür: 

a) Somatik  sinirleri  etkileyenler:  Alkol, kokain, prokain, kurşun gibi. 

b) Somatik  sinir uçları ve myonöral  ara maddelerine  etkiyenler:  Kurar, 
kurariform bileşikler, brusin, tetrametilamonyum bileşikleri. 

c) Visseral  kas ve sinir zehirleri:  Asetilkolin bütün visseral gangliyonları 
stimüle eder. 

Visseral efektör sinir ucu eksitanları (uyarıcıları) sempatetik veya para 
sempatetik olurlar. 

c,J Sempatik  uyarıcılar:  Adrenalin (epinefrin), noradrenalin (norepinef-
rin), efedrin, amfetamin (benzedrin) örnek verilebilir. 

Cı) Parasempatik  uyarıcılar:  Kolin türevleri, arekolin, muskarin, neostig-
min, fizostigmin, pilokarpin ve organik fosforlu insektisitler. 

Visseral efektör sinir depresanları da ya sempatik veya parasempatik 
sisteme etkilerler. 

c3J Sempatik  depresanlar:  Ergot alkaloidleri (ergotoksin, ergotamin ve 
ergoklavin), benzodioksan türevleri, dibenamin epinefrinin etkisini bloke 
ederek noradrenalin yokluğu ile ilgili fonksiyon bozukluklarına sebep olur-
lar (hipertansiyon, taşikardi gibi) 
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u) Parasempatik  depresanları  Belladonna alkaloidleri (atropin, hiyosi-
yamin, skopolamin) ve sentetik benzerleri (homatropin, pavatrin gibi) 
parasempatik sinir uçlarından açığa çıkan asetilkolini bloke ederek bununla 
ilgili belirtileri gösterirler (ağız ve boğazda kuruma, midriazis, yakın cisim-
leri görme bozukluğu, deride kızarma ve kuruluk gibi), 

Clostridium botulinum toksini de parasempatik sinir sistemine etkile-
yen belirtiler gösterir. 

4- Kas  Zehirleri: 

a) Düz kas uyarıcıları:  Baryum tuzları (suda eriyen tuzları baryum nit-
rat ve baryum klorür daha toksik, baryum sülfür, baryum hidroksit, baryum 
karbonat ve baryum fluosilikat ise daha az çözünmekle beraber zehirlenme 
nedeni olmaktadırlar), ergo alkaloidleri, histamin ve opium türevleri düz 
kaslara uyarıcı etki göstererek kasarlar. 

b) Düz kas depresanları:  Barbitürik asit türevleri, benzil türevleri, nit-
ritler, papaverin düz kası deprese ederek kan basıncının düşmesine ve bar-
sak spazmının gevşemesine sebep olurlar. 

c) Kalp  zehirleri:  Kloroform, kokain, lokal anestetikler, akonitin, ve-
ratrum, nikotin, benzen ve alkil benzen türevleri digitalis grubu bitkilerin 
glikozitleri (ada soğanı = urginea maritima, zakkum: Nerium oleander,  st-
rofantus türleri), ipeka, emetin, potasyum tuzları, prokain amid, kinidin kalp 
kası üzerine etki ederler. 

5- Protoplazma  Zehirleri: 

Protoplazma zehiri teriminden "lokal olarak uygulandığında hücrelerin 
ölümüne veya inflamasyon (yangı) yaparak hücrenin daha az derecede hara-
biyetine sebep olan maddeler" anlaşılır. Protoplazmik zehirler sistemik uy-
gulamada ise emildiği yerde, atıldığı organda veya karaciğer, beyin gibi özel 
bir organda dejenerasyon doğururlar. 

a) Lokal irritan  ve korrozivler:  Asetik asit, asetik anhidrid, akrolein, 
amonyak, antimon tuzları, brom, klor, kromikasit, hidrazin, hidroklorik asit, 
azot tetraoksit, kükürt dioksit, sülfirik asit buharları irritan ve korroziv 
etki gösterirler. 

Rubafacienler:  Seyreltik asitler, seyreltik metal tuzları, uçucu yağlar 
ve alkol cilt ve mukoz membranın kızarmasına sebep olurlar (rubefacient 
etki), kloroform, iyot, hardal ve turpentin de aynı etkiyi gösterirler. Deter-
janlar, birçok kimyasal maddeler ve çözücüler duyar şahısların cildinde kır-
mızılık yaparlar. Akrolein, hidrazin ve endüstri çözücülerinin çoğu akciğer-
lerde ve gözde irritasyon yaparlar. 

20 



Vezikanlar  (deriyi kabartan, kabarcık yapan): Hardal, rhus, kantarid 
terementi esansı, iyot, parafenilendiamin, kauçuk ve birçok irritanlar ciltte 
kabarcıklar meydana gelmesine sebep olurlar. Antimon tuzları deride popü-
ler tipte lezyonlar ve bazan ülserasyon yaparlar. 

Eskarotikler  ve korosivler  (deri ile temasta yaraya sebep olanlar): Kon-
santre asitler, (sülfürik asit, nitrik asit, kromik asit, asetik asit gibi), sıvı için-
deki fosfor, fenol ve krezol, krotonyağı cilt üzerinde yaraların açılmasına se-
bep olurlar. 

Kanserojen  ve teratojenler:  Bir çok kimyasal madde deri ile temasta cilt 
kanserine sebep olurlar. Arsenik, asbest, kromat, 3,4- benzopiren (BaP), 
20- metil kolantren, nikel karbonil, benzidin örnek verilebilir. 

Teratojenlere (konjenital vücut noksanları, malformasyon veya foko-
meli yapanlar) talidomit, tetrasiklin gebe kadınlara, meklizin gebe atlara ve-
rildiğinde doğan yavrularda teratojenik etki meydana getirir. Veratrum  cali-
fornicum  yiyen gebe koyunların kuzularında cyclopean  (alında tek göz) ve may-
mun yüzlülük görülmüştür. 

b) Sinir sisteminde dejeneratif  lezyon  yapan zehirler:  Bir çok maddelerle 
meydana gelen zehirlenmelerde merkezi sinir sisteminde akut ve kronik 
dejeneratif  değişiklikler görülmektedir. Depresanlar MSS de solunum hatası 
ve sonunda asfeksi yaparlar. Asfeksi akut ise lezyonlar konjestiyon, ödem ve 
peteşial (petechial; petechia: Nokta şeklinde deri kanamaları) hemoraji 
şeklinde olur. 

Etil alkol (serebral ödem), metil alkol (serebral ödem ve optik dejene-
rasyonu), siyanür (MSS nin çeşitli yerlerinde dejenerasyon), manganez (ba-
zal gangliyonlarda) dejenerasyona sebep olurlar. 

c) Karaciğer  zehirleri:  Gummi arabikum, halojenli hidrokarbonlar, fos-
for karaciğer  zehirleridir.  Karaciğerin akut santral nekrozu (sarı atrofi) arse-
nik ve bileşikleri, karbon tetraklorür, kloral hidrat, klorlu lıidrokarbonlu 
insektisitler, klorbutanol, kloroform, çinkofen ve türevleri, etil klorür, flo-
rosetat ve diğer halojenli metan türevleri, manganez, metaldehit, metil bro-
mür, zehirli mantarlar, naftalin, beyaz fosfor, çinko fosfür, sulfonamidler ve 
tribromoetanol (avertin) ile meydana gelir. 

Diğer karaciğer zehirleri arasında, aminosalisilik asit, krom tuzları, 
dioksan, hidrazin, triasetiloleandromisin sayılabilir. Fenotiazin tipi trankili-
zanlar karaciğerde periportal ödemler yaparlar. 

çj Böbrek  zehirleri:  Alkol son araştırmalara göre böbrek zehiri olarak 
kabul edilmektedir. Analjezik karışımları (fenasetin, asetil salisilik asit ve 
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kafein) günde 2 g dan fazla alındığında aşağı renal tubulus ve renal papillalar-
da nekroz yaparlar. Antibiyotiklerden amfoterisin B (amphotericin B), eski 
ve bozulmuş tetrasiklin, arsenik, bizmut, cıva, krom, kantarid, terementi 
okzalat, polikarbosiklik asit bileşikleri, klorat, halojenli hidrokarbonlar, 
DDT ve benzeri insektisitler, glikoller (propilefı glikol, dietilen glikol), 
dioksan, zehirli mantarlar, fenol ve türevleri, sulfonmetan nefrotoksik  (böb-
rek zehiri) bileşiklerdir. 

e) Sindirim kanalını etkileyen  zehirler  (Bununla ilgili belirtileri gösteren 
zehirler); irritan zehirler, emetin ve tartremetik ve bazı sistemik zehirler 
sindirim kanalında görülen veya görülmeyen histopatolojik değişiklikler so-
nucu kusma veya ishal yaparlar. Apomorfin, digitalis, oleander, ada soğanı, 
strofantus, cıva, arsenik ve anestezikler bunlar arasında sayılabilir. 

Bunun dışında uzun süre alınma sonucu antibiyotikler, kadmiyum, ba-
kır, deterjanlar, diklorobenzen, flor ve bileşikleri, kerozen (gaz yağı), ben-
zen, kurşun tuzları, zehirli mantarlar, çinko tuzları da bulantı, kusma ve 
diare (ishal) yaparlar. 

f)  Akciğer  zehirleri:  Havada bulunan berilyum tuzlarının (70 mikrogram: 
jug) solunması akut pulmoner lezyonlara sebep olur. Brom, klor buharları, 
bir çok metal toz ve buharları (kadmiyum, çinko, kurşun, cıva, bakır, mag-
nezyum, vanadyum), nikel karbonil, silisyum bileşikleri (asbest, talk, kaolin), 
şeker kamışı elyafı (bagassosis yapar), keten ve pamuk elyafı (Byssinosis ya-
par), dimetil sülfat, hidrazin, bir çok gazla (azot oksitleri, ozon, fosgen, kü-
kürt dioksit, fosfin, hidrojen peroksit), metal bileşiklerinin tozları (kalay 
oksit, tellüryum oksit, vanadyum pentoksit, çinko stearat) akciğer  zehirleri 
arasında sayılmaktadır. 

g) Çeşitli  protoplazma  zehirleri:  Borik asit ve tuzları, nikel klorür, siya-
nürler, dinitrofenol, dinitrokrezol, latiruslar (lathyrus), pentaklorofenol 
selenyum bileşikleri, sulfonamidler, talyum, tiosiyanatlar protoplazma zehir-
leri arasında sayılmaktadır. 

6- Kan ve Hematopoetik  Organ Zehirleri: 

Birçok ilâç ve kimyasal maddeler kan ve plazma üzerinde zararlı etki 
meydana getirirler. 

a) Kemik  iliği zehirleri:  Kemik iliği fonksiyonunu yavaşlatarak veya kemik 
iliğine zarar vererek kan yapısını bozarlar (anemi, granülopeni, lökopeni, 
trombositopeni, pansitopeni gibi). 

Asetanilid, asetofenetidin, aminopirin, anilin ve türevleri, arsenobenzen, 
benzen, dimerkaprol, difenhidramin, eritromisin, gamabenzen hekzaklorür, 
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imipiramin, kadmiyum tuzları, kloramfenikol, klorpromazin, klordiazepoksit, 
kurşun, meprobamat, naftalin, nitrobenzen türevleri, paration, pamakin, 
primakin, radyoaktif maddeler, rezerpin, sulfonamidler, trinitrotoluen, tol-
butamid gibi çeşitli ilâç ve kimyasal maddeler kan dyscrasia'sine (kan hücre-
lerinde değişme) sebep olurlar. 

Eritrosik  zehirler:  Kırmızı kan hücrelerinin aglitünasyonuna (çökmesine) 
sebep olan zehirler arasında risin, zehirli mantar toksinleri, bazı yılan zehir-
leri örnek verilebilir (aglütininler). 

Bazı zehirler ise eritrositlerin hemolizine sebep olurlar (hemolizinlerj: 
Bazı yılan zehirleri, bitki saponinleri, sulfinamidler, arsin gibi. Askorbik asit, 
hipotonik çözeltiler intravenöz olarak tatbik edildiğinde eritrositleri hemo-
liz ederler. 

Hemoglobinle kimyasal olarak birleşerek (hemoglobin fiksasyonu) he-
moglobinin oksijen taşıma kapasitesini engelleyen zehirlerin başında karbon 
monoksit (CO) gelir. 

Methemoglobinemi yapanlar:  Bazı kimyasal maddeler ise hemoglobin ya-
pısını hem deki Fe + + (ferro)yi, Fe + + + (ferri)ye oksitleyerek toksik etki gös-
terirler. Anilin, nitrobenzen, asetanilid, bromat, klorat, hidrokinon, nitrit-
ler, metilen mavisi, naftilamin, paraaminofenol, pirogallol, toluidin methe-
moglobinemi yapan ilâç ve kimyasal maddeler arasındadır. 

Sulfmethemoglobinemi  yapanlar:  Sulfmethemoglobinemi, sülfür iyonunun 
methemoglobinle birleşmesi sonucu meydana gelir. Bu nedenle methemog-
lobinemi yapan ilâçlar indirekt yolla sulfmethemoglobinemi yapabilirler, 
çünkü aşağı kolonlarda her zaman için bulunan kükürtlü hidrojenin bir kıs-
mının emilerek methemoglobinle birleşmesi mümkündür. Bazı anilin türev-
leri özellikle sulfanilamid bazı ender hallerde sulfhemoglobinemi yapabilir. 

Hematoporfirinuri:  Porfirinuri, idrarla koproporfirin atılımının artmasıdır. 

Porfirinuri, hemoglobin sentezi bozukluğunda görülür. Kolşisin, dinit-
robenzen, fenilhidrazin, sulfonal ve trional, etil karbamat ve kronik kur-
şun zehirlenmelerinde idrarda koproporfirin miktarı fazlalaşır. 

b) Kan plazmasına etkiyen  zehirler:  Bunlar ya karaciğerde protrombin 
sentezine etkiyerek kan koagülasyonunu azaltırlar (heparin, hidroksikuma-
rin türevleri) veya serumda çeşitli kimyasal değişmelere neden olurlar. Ör-
neğin florürler ve okzalatlar hipokalsemi yaparlar. Organik fosfat esterleri 
ve karbamatlar ise kan (ve doku) kolin esteraz aktivitesini düşürürler. 

Buraya kadar zehirlerin çeşitli amaçlara göre sınıflandırılmaları açık-
lanmıştır. Gerek kimyasal ve gerekse farmakolojik etki tarzına göre bölünme-
de verilen isimler tam değildir. Ancak en önemlileri örnek seçilmiştir. 
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Hekimler zehirleri farmakolojik etki ve meydana getirdikleri zehirlen-
me belirtilerine (semptom) ve patalojik değişikliklere göre bölümlemekte-
dirler. 

Bu sınıflandırmalar toksikolojik analiz için bir düzen olmaktan uzaktır. 
Analitik toksikolojide zehirler, izolasyon yöntemlerine göre sınıflandırmaya 
göre incelenmektedir. 

B. Z E H İ R L E R İ N O R G A N İ Z M A Y A GİRİŞLERİ VE O R G A N İ Z -
MADA UĞRADIKLARI D E Ğ İ Ş M E L E R : 

Zehirlerin organizmada etkilerini göstermeleri için önce organizmaya 
giriş yollarından absorbe olmaları, dağılmaları ve belirli bir yerde toplanarak 
etki tarzını göstermesi gerekmektedir. (Şekil 1) de zehirlerin uğradığı de-
ğişme kademeleri görülmektedir. 

1 . Zehirlerin Organizmaya Giriş Yolları: 

Zehirlerin etkisi ya yalnızca lokal olur (uygulandığı yerde etkisini gös-
terir) veya sistemik olur yani dolaşım sistemine absorbe olduktan sonra ze-
hirlilik etkisini gösterir. Bazan her iki etki de beraber görülür. 

Zehirler organizmaya başlıca şu yollardan girerler: 

Deri yolu ile (perkutan):  Bir çok zehirlenmelere ciltle temasta raslanır. 
Alkali ve asit gibi korosiv zehirler mukoz membran ve doku üzerinde 
ciddi zarara sebep olurlar. Zehirin irritan ve tahriş edici etkisi yalnız cilt 
üzerinde kalabildiği gibi (lokal etki), bazıları ciltle daha derine nüfuz ederek 
sistemik etki gösterebilirler. 

Organik fosforlu insektisitler, Levvisit, fenoller, radyoaktif maddeler, 
gazlar ve polar olmayan (hidrofob) bileşikler deri yolu ile kolay absorbe olur-
lar. Ayrıca deride yara, çatlak gibi bereler emilmeyi arttırırlar. 

İnhalasyon  yolu ile: Zehirlenmeye sebep olan en önemli giriş yoludur. 
Gaz ve aerosol tipindeki kimyasal maddeler solunum yolu ile uygun koşul-
larda alveollere kadar gelebilir. Bu takdirde, zehirin alveollerin etrafını 
çeviren kan damarlarına difüzyon yolu ile geçmesi ve sistemik dolaşıma ulaş-
ması mümkün olur. Gazlar ve uçucu bir çok çözücü buharları ile zehirlenme 
başlıca inhalasyon yolu ile olur. Katı veya sıvı maddelerin havada asılı kalan 
çok küçük taneciklerine aerosol denir. Tıpta ve tarımda aerosollerden ya-
rarlanılır. Diğer taraftan gaz ve katı yakıt maddelerinin yanması ile bacalardan, 
taşıt araçlarının egzoslarından çıkan çeşitli kimyasal maddeler havaya toz, 
duman, sis şeklinde dağılmaktadır. Toksikolojik bakımdan önemli aerosol-
lerin ve partiküllerin çapları 5 mikrondan (y) küçüktür. Genellikle 3 dan 
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büyük tanecikler nazal pasajta kalırlar. 1-3 [i arasında olanlar ise bronşlara 
kadar ilerleyebilirler. 1 dan küçük çaplı tanecikler ise alveollerden kapiler-
lere geçebilirler. 

Sindirim yolu:  Zehirlenmelerde sistemik etkiye sebep olan önemli bir 
yol da oral yoldur (per-os). Genel olarak "enteral"  veya "gastro  intestinal" 
yol denilen sindirim yolu ile ilâç ve zehirlerin organizmaya girişleri sublin-
gual (dil altı), peros (oral) ve rektal (düz bağırsaktan) yol ile olabilir. Ayrıca 
sindirim yolunda mukozalardan da bazı zehirler absorbe olabilir. Alkol, nit-
rogliserin ve bazı steroid yapıdaki maddeler ağız mukozasından, yine alkol, 
ferrosiyanür, suda çözünen baryum tuzları ise mide mukozasından doğrudan 
doğruya sistemik dolaşıma absorbe olabilirler. 

Parenteral  yol:  Bütün enjeksiyon şekillerine bu isim verilir. Örneğin 
ilâçlar atar damara (İntra-arterial, I.A.), toplar damara (Intraveneous, I.V.), 
periton içine (Intraperitoneal, I.P.). Kas içine (İntramusculer, I.M.), subarak-
noid boşluğa (İntrathecal, I.T.), deri altına (subcutan, Sbc) ve kemik iliğine 
enjekte edilebilir. 

Diğer yollar:  Vaginal yol (Dişi döllenme organı hastalıklarında tampon 
ve ovuller vaginal yolla kullanılırlar). 
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Konjunktival  yol:  (göz) Lokal tedavi için kullanıldığı gibi emilme yetene-
ği ile genel etki de sağlar. Bu maksatla göze küçük apomorfin tabletleri konu-
labilmektedir. 

Burun yolu:  Insufflation: Burun mukozası lokal rahatsızlıklar için dam-
la, spray ve pomat halinde ilâçlar kullanıldığı gibi enfiye tarzında (insuffla-
tion) hipofiz preparatları, astım ilâçları (isoprenalin) verilebilir. Yine tehlikeli 
alışkanlık yapan kokain ve heroin de burun yolu (nasal) ile etki gösterirler. 

Deri altı yolu ile uzun etkiler meydana getirmek için ilâçlar pellet veya 
implant denilen küçük tabletler halinde deri altına konulmaktadırlar. İmp-
lantasyonun otopsiden nümune alınmasında hatırlanması gerekir. 

İlâç ve zehirlerin emilme hızları ve etkileri giriş yollarına göre değiş-
tiğinden toksisiteleri bildirilirken veriliş yollarının da belirtilmesi gerekir. 

2. Zehirlerin Absorbsiyonu ve Dağılımı: 

Kimyasal bir madde veya ilâcın uygulama yerinden kan dolaşımına geç-
mesi veya ilâçların çeşitli hücre tabakalarını ve bunlarla ilgili biyolojik mem-
branları geçme olayına absorbsiyon  denir. 

Organizmaya giren zehirler özelliklerine göre vücut sıvılarına dağılır-
lar veya belli bir organda yerleşirler. Örneğin alkol, antipirin bütün vücut 
sıvısına  homojen bir şekilde dağılır. Halbuki dekstran, suramin yalnızca plaz-
mada kalırlar. İnulin, bromür ve tiyosiyanatlar ise plazmadan ekstra  sellüler 
sıvıya geçerler. 

Özel dokuda  yerleşen  zehirler:  Kan dolaşımına geçen zehirler, özel ilgi 
(affinite) gösterdiği dokularda yerleşerek fizyolojik etkilerini gösterirler. 
Tetrasiklin, kurşun, stronsiyum, radyum kemiklerde,  arsenik gibi metaller 
ise keratince  zengin dokularda  yani saç, kıl ve tırnaklarda toplanır. Klorlu 
hidrokarbonlu insektisitler, benzen, karbon tetra-klorür gibi yağda eriyen 
maddeler (liposolubl), yağ dokusunda  (karaciğer, beyin), iyot ve iyodürler 
tiroid  bezinde  birikirler. Antimalaryal bir ilâç olan mepakrin (mepacrine) 
hücre nukleusunda  yerleşir. 

Plazma proteinlerine  bağlanma: Bir çok yabancı kimyasal maddeler ve 
ilâçlar plâzma ve diğer vücut proteinlerine bağlanırlar. Bu durum çok önem-
lidir. Çünkü proteinle birleşmiş madde çoğunlukla biyolojik membranı ge-
çemez ve dokulara difüze olamaz. Bu nedenle de farmakolojik ve toksik etki-
leri azalır veya ortadan kalkar. Ancak bu birleşme reversibldir. Salisilatlar, 
sulfonamidler ve barbitüratlar gibi zayıf asit ve anyonlar plâzma albümini ile 
kolay birleşirler. 
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Bazı maddeler ise örneğin p-nitroanilin, asetazolamid (acetazolamide), 
arsenik, kurşun ve kadmiyum da iyon halinde eritrositlerde lokalize olurlar. 

Yine bazı toksik maddeler ise hücre konstitüentleri, makro moleküller-
le irreversibl birleşerek önemli etkilerde bulunurlar. Örneğin alkillendirici 
ajanlar, bazı azobileşikleri gibi kimyasal kanserojen maddeler DNA (hücre-
nin genetik materyali, deoksiribonükleik asit) ile birleşerek genetik yapıyı ve 
hücre büyüme mekanizmasını bozarlar. 

3. Zehirlerin Organizmadan Atılmaları : 

Organizmaya giren kimyasal bir maddenin, bir taraftan belirli bir yerde 
toplanması (depolanma) ve inaktivasyona uğraması (serum proteini ile bir-
leşerek) ve diğer taraftan itrah edilmesi ile fizyolojik etki konsantrasyonu a-
zalır. İtrah  (excretion), bir zehirin ve metabolitlerinin vücuttan atılışını belir-
tir. Başlıca atılma yolları böbrek  (idrar), safra  yolu  (böylece safra) veya akci-
ğerlerdir.  Eter ve sitriknin bir değişmeye uğramadan kısa zamanda idrarla atı-
lırlar. Bir çok zehirler ise atılmadan önce daha polar bir hale geçerek suda 
erir özellik kazanırlar (detoksikasyon) ve sonra idrarla atılırlar. O halde ge-
nel olarak, zehirler detoksikasyona uğradıktan sonra vücuttan atılırlar. Ör-
neğin paration paranitrofenol şeklinde, benzen ise fenole çevrildikten sonra 
idrarla atılabilir. Bu itrah yollarından başka, bazı zehirler ter, tükrük veya 
sütle de az miktarda atılır. 

4. Detoksikasyon (Biyotransformasyon) ve Metabolizma: 

Organizmaya giren zehirlerin inaktivasyonu ya vücut dokuları ile birleş-
me (kimyasal madde + serum albumini) veya kimyasal değişme (detoksikas-
yon)  yolu ile olur. 

Vücut için yabancı olan yani ilâç ve diğer kimyasal maddelerin metabo-
bolizmasına detoksikasyon  denir. 

Genellikle detoksikasyon -isminden anlaşılacağı gibi- yabancı madde-
lerin vücuttaki etkisini azaltan veya yok eden bir mekanizmadır. Organiz-
manın detoksikasyon mekanizma kapasitesi aşıldığında zehirlenme olayı mey-
dana gelir. 

Ancak bu terim, bazı özel hallerde durumu açıklamaya yeterli değildir. 
Çünkü bazı kimyasal maddeler, ancak organizmada uğradıkları kimyasal de-
ğişme sonucu aktif hale geçerek toksik ve farmakolojik etkilerini göstermek-
tedirler. Örneğin paration organik fosforlu bir insektisit olup tio (P = S) 
grubunu içermektedir. Organizmada analoğu olan oksijenli bileşiğe çevril-
dikten sonra (paraokson) toksik etkisini göstermektedir. Bu çevrilme bazan 
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daha da önemli olmaktadır. Bazı bileşikler kendileri toksik olmadığı halde, 
organizmada detoksikasyona uğradıktan sonra, hayati derecede önemli bir 
enzimi bloke ederek ölüme yol açmaktadır. "Letal sentez"  denilen ve ilerde 
daha geniş olarak inceleyeceğimiz bir olayla, bu etkiyi gösteren maddeler 
arasında floroasetik asit başta gelir. Güney Afrika'da yetişen Dichapetalum 
genusundaki bitkilerde bulunan bu bileşiğin sodyum tuzu rodendisit olarak 
kullanılır. 

İlâçlar arasında örnekler daha çoktur. Vücutta uğradığı değişme sonucu 
farmakolojik özellik kazanan ilâçlara, "Prodrug  : Ön ilâç" adı verilmektedir. 
Sulfakrizoidin (prontosil), kloral, fenilarsenik asit tipi ilâçlar bunlar arasında 
sayılabilir. 

Bu nedenle son zamanlarda ilâç ve kimyasal maddelerin, organizmada 
uğradığı değişiklikleri açıklamak için biyotransformasyon deyimi kullanıl-
maktadır (Fulton, 1967). 

Metabolizma ise bir ilâç veya kimyasal maddenin organizmaya girişinden 
terkedişine kadar uğradığı bütün kimyasal değişmeleri kapsayan bir terimdir. 
Buna göre metabolizma daha geniş kapsamlıdır (Dubois ve arkadaşları, 1959) 

Kimyaca inert bir madde, yani kimyasal değişmelere dayanıklı bir bile-
şik genellikle biyotransformasyona uğramaz. Örneğin bazı gaz halindeki a-
nestezikler (azot protoksit, argon, ksenon), hekzametonyum (hexametho-
nium) ve dekametonyum (decamethonium) gibi kuvvetli iyonize olan madde-
ler vücuttan değişmeden atılırlar. 

Kimyasal bir madde ve ilâcın tamamı, biyotransformasyona uğramaz. 
Ayrıca biraz ileride göreceğimiz çeşitli biyotransformasyon mekanizmaları-
nın birden fazla şekli ile değişmeye uğrayabilir. 

Bu değişmeler ayrı ayrı olduğu gibi, birbirini de izleyebilir. Örneğin 
asetanilid önce parasetamole dönüşür ve sonra da konjugasyonla inaktif 
hale geçerek (detoksikasyon) idrarla atılır. Bunun dışında asetanilid 
amid hidrolizi ——> N— hidroksilasyon yolundan da metabolize olabilir. 

Böylece kimyasal maddenin organizmadan atılışı maddenin özelliğine 
bağlı olarak hem asıl madde ve hem de metabolizma sonucu meydana gelmiş 
bir veya daha çok metabolitler  şeklinde olmaktadır. Örneğin talidomitin id-
rardan en az 17 metaboliti izole edilmiştir. Detoksikasyon başta karaciğer ve 
böbrekler olmak üzere diğer dokularda da yapılmaktadır. 

Yabancı Maddelerin Metabolizmasında Rol Oynayan Enzimler: 

Organizmanın normal metabolik olaylarında olduğu gibi, organizma için 
yabancı olan kimyasal maddelerin (ilâç ve zehirler) biyotransformasyonları da 
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enzimler tarafından kataliz edilir. Memelilerde, dokularda bulunan ve vücu-
dun normal kimyasal maddelerinin (substrat) metabolizmasını kataliz eden 
enzimlere ilâveten "ilâç metabolize  eden enzimler  : Drug metabolising enzy-
mes" ismi verilen bir grup enzim daha vardır. Karaciğerin endoplazmik re-
kulumunun düzgün yüzeyli hücrelerinde (mikrozomlar) yerleştiği için "mik-
zomal" enzimler  de denilen bu enzimler yalnız ilâçların değil, diğer yabancı 
kimyasal maddelerin biyotransformasyonlarında da önemli rol oynarlar. 
Organizmada başlıca şu reaksiyonları katalize ederler: 

1- Bir çok oksidasyon tipleri: (Aromatik halka oksidasyonu, yan alkil 
zincir oksidasyonu, N— ve O— dealkilasyon, oksidatif deaminasyon ve sul-
foksidasyon). 

2- Nitro gruplarının redüksiyonu. 

3- Bazı hidroliz olayları (ester ve amidlerin hidrolizi gibi). 

4- Glukuronik asitle konjugasyon. 

Yapı bakımından normal organizma substratlarına benzeyen (substrat 
analogları gibi) yabancı kimyasal maddeler de normal enzimler tarafından 
kataliz edilir. Örneğin alkollerin oksidasyonu (alkol  dehidrogenaz,  aldehit 
dehidrogenazj,  suksinil kolin ve prokainin hidrolizleri fkolinesterazj,  meska-
linin oksidatif deaminasyonu fmonoaminoksidaz  : MAO) gibi normal enzimler 
tarafından yapılır. 

Mikrozomal enzimler, oksidasyonu, NADPH (dihidronikotinamid ade-
nin dinükleotid fosfat: indirgenmiş trifosfopiridin) ve moleküler oksijen 
karşısında yaparlar. Halbuki oksidasyon yapan normal enzimler (mito-
kondrial enzimleri) ise oksidasyonda flavinli (FAD) ve sitokrom oksidaz 
enzim sistemini kullanırlar. 

Biyotransformasyonda rol oynayan kimyasal olaylar başlıca dört bölüm 
altında incelenebilir: 

1 - Oksidasyon 

2- Redüksiyon 

3- Hidroliz 

4- Konjugasyon 

Şimdi sırası ile bunları görelim: 

Oksidasyon: 

Genellikle oksidasyon bir maddenin elektron kaybetmesi, redüksiyon 
ise elektron kazanması şeklinde tarif edilir. Bu genel tarife uyarak, oksidas-
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yonu çeşitli tiplere ayırmak mümkündür. Detoksikasyon (biyotransformas-
yon) olayında bunları örnekleri ile görelim: 

a) Dehidrojenasyon:  Alkollerin oksitlenmesi bir oksidasyondur ve bu 
oksidasyon dehidrojenasyon tipindedir. 

Alkol Aldehit 

CH 3 CH 2 OHdehidrogenazCH 3 CHOdehidrogenazCH 3 COOH > C 0 2 + H 2 0 

Et i l alkol asetaldehit Aset ik As i t 

Primer alkoller oksitlenerek önce aldehit ve sonra da kendilerine kar-
şılık olan yağ asitlerini verirler. Bu oksidasyonu, alkol dehidrogenaz  ve al-
dehit  dehidrogenaz  enzimleri okside eder. Buradaki enzim sistemleri elektron 
taşıyan piridin ve flavin nükleotidli enzimleri kullanırlar ve mikrozomal 
enzim değillerdir. 

b) Yan  zincir  oksitlenmesi:  Barbitüratların metabolizmasında oksidas-
yon önemli bir basamaktır. Barbitürat halkasının beşinci pozisyonundaki ra-
dikal okside olabilir ve (karşılığı) ketohidroksi veya karboksi barbitürik asite 
dönüşür. 

Örnek: Pentobarbiton kısmen 5- etil- 5- (3- hidroksi -1- metilbütil) 
barbitürik aside oksitlenir. 

y> o 
N H _ C ^ C 2 H 5 / N H - C \ Z 2 " 5 

0 = c C - C H - C H 2 - C H 2 - C H 3 - ^ * 0 = C C-Ot-CHj-CH-CHj 
\ / I 2 2 X N H - < C H 3 OH 

N H _ < 3 % 3 

0 

Pentobarbital 5 - etil - 5 - (3 - hidroksi -
1 - met i lbüt i l ) barbitür ik asit 

Alkil yan zincir oksitlenmesi mikrozomal enzimler tarafından yapılır. 
Bu enzimler ise koenzim olarak NADPH ve moleküler oksijen kullanarak 
oksidasyon yaparlar. 

Barbitüratlardan siklobarbitonun oksidasyonu 5 No: lu C na bağlı sik-
lohekzenil (cyclohexenlyl) alifatik halkasının keto şekline okside olması ile 
meydana gelmektedir. 

c) Aromatik  halka oksidasyonu: 

Benzenin oksidasyonu (aromatik halka hidroksilasyonuna) bir örnektir. 
Genellikle aromatik oksidasyonu, konjugasyon kovalar. Benzen fenole ok-
sitlendikten sonra, aktif sülfatla konjuge olarak atılır. 
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/ 
N H — C 

S 

o = c , c 

^NH C 2 h 5 
0 

0 

NH—C ^ 

o ~ c / c-

c2H5 

Siklobarbiton 

O ö 0 H 
Benzen Fenol 

5 - 1 - S iklohekzenoni l 
5 - et i lbarbitür ik asit 

Fenol sülfat esteri 

Naftalinin ve diğer PAH ların ilk metabolizma kademeleri aromatik halka 
oksidasyonu şeklindedir. Bu halde ya hidroksilasyon veya epoksid şeklinde 
oksidasyon olur. 

> Konjuge olur. 

Naftal in 

> Konjuge olur. 

P — Naftol 

Steroid hormonlar, asetanilid, aromatik hidroksilasyona uğrarlar. Ase-
tanilid, parasetamole (p- hidroksiasetanilid, asetaminofen) çevrildikten son-
ra farmakolojik aktivite kazanır. 

ç) Oksidatif  Deaminasyon: 

Amfetaminin tavşanlarda fenilasetona çevrilmesi oksidatif deaminas-
yonla olur. 

Köpek ve tavşanda ise, amfetamin daha çok p-hidroksilasyon şeklinde 
oksidasyona uğrar. Amfetamin gibi a -metilli aminler mikrozomal enzimler 
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| ^ C H 2 c h n h 2 J O ] ^ ^ Y C H 2 Ç = O + 

3 
^ C H 3 ^ CH 

n h 3 

A m f e t a m i n Fenilaseton 

tarafından oksitlenir. Epinefrin, norepinefrin, histamin, serotonin, tiramin 
gibi bir çok biyolojik aminler ise mitokondrial monoamin oksidazlar (MAO) 
tarafından oksitlenir: 

H 0 " O 7 T c h 2 c h ^ [ q j . H ° 0 r - r C H 2 c H ° 
N MAO '"^N-^ 

H 

| A DH 

H 

Serotonin 

H 0 r t î — n ~ c h 2 c o o h 

H 
5 - Hidroksi indolasetik asit 

Meskalin, (hallusinojenik ve psikomimetik bir alkaloid) tavşanlarda 
MAO tarafından oksitlenerek 3, 4, 5-trimetoksifenil asetik asite dönüşerek 
aktivitesini kaybeder (bu nedenle tavşanlar meskaline duyar değildir. Sice, 
1962). 

dj Dealkilasyon: 

Dealkilasyon alkil grubunun kaybolmasıdır. Bu iki tipte olur. 

i) N-a bağlı alkil grubu ayrılırsa, N-dealkilasyon  denir. Efedrin, amino-
pirin, N-methylphenobarbiton örnek gösterilebilir. 

( ^ I f f - CH-CH, 

OH JH * s M 

Efedrin Norefedr in 

Deney hayvanına metil fenobarbiton verilince idrarda fenobarbital gö-
rülür. 

O H 

C- ÇH-CH, 
oh NH r » -»«« I t iH 'U ' i - 1/1 ch t 
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c h 3 \ N- c — C — C H, 
I I 3 

o A A c H t ° l » 
N 3 
I 
C H •i 5 

Aminopi r in H n - c = c — cm 

[0] 2 | V CH3 
— > ^ 

o ^C H, 
I 3 

C H 
6 S 

N- C = C - C H, 
C H ^ I | 3 

£  / N 
O ^CH 

I 

4 - aminoant ipir in 

Hekzobarbiton hem demetile, hem de okside olarak norhekzobarbiton 
ve keto bileşiği idrarla atılır. 

/ ^ JL J 
Ü=C C ^ / NH— C 

l II 
c h 3 o 

NH- C 
/ \ 9 \ " Demetilasyon 0 = C 

7 CH 3
 L — * \ / 

N H - j 

O 

CHı 

Oksidasyon w 0 = C 

Hekzaobarbi ta l 
( Ev ipz l ) 

/ 
\ 

NH-"C_ 

\ 

O ıı 

O 
Nrt-C ' CH, 

\ 
Ketoevipal 

O - dealkilasyon, fenasetinde de görülmektedir. Meydana gelen bileşik 
asetanilidin hidroksilasyon (oksidasyon) ürününün aynıdır. 

Kodeinin — > morfine oksidasyonu da dealkilasyon (O - demetilasyon) 
şeklindedir. 

Meskalin kısmen O - demetilasyona uğrayarak 3, 4-dihidroksi 5-metoksi 
fenil etilamine dönüşür. Bu halde halusinojenik etkisi kaybolduğu halde, 
sempatomimetik aktivitesi artar. (Bowman, et al, 1968) Bundan sonra oksida-
tif deaminasyonla 3, 4, 5 - trimetoksi fenil asetik asit haline geçer. 

e) N-oksidasyorı: 

Anilinin vücutta kısmen nitrobenzene oksidasyonu tipik bir örnektir. 
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MH-C-CH . 

Asetani l id 

O 
H 

n h - c c h 3 ^ 
• VJ.'İ> p - hidroksiasetanil id 

C H 3 ° V _ 
C H 3 ° V Y CH2-CH2-NH2 

CHJO 

meskal in 

CĤ O 
CHj—COOH -t- 2 H C H 0 

CHO 

3, 4, 5 - t r imetoks i 
fenil asetik asit 

N H , N H OH 
4 - 0 . 

M O. 

Ani l in Ni t robenzen 

f)  Sulfoksidasyon: 

Tioeterler, kendilerine tekabül eden sülfoksit türevlerine okside olur-
lar. Klorpromazin, klorpromazin sulfokside dönüşür. 

C H j C I ^ C i ^ N ( C H j ) 2 

Klorpromaz in 

C H 2 C H 2 C H 2 N ( C H 3 ) 2 

k lorpromaz in sülfoksit 
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g) Desiilfürasyon: 

Kükürdün yerine oksijen geçmesi ile meydana gelen oksidasyona tio-
pental ve paration örnek verilebilir. 

Paration Paraokson 

hj Dehalojenasyon: 

Bazı klorlu insektisitler ve endüstride kullanılan halojenli hidrokarbon-
lar, hayvanlarda halojenlerin kısmen molekülden ayrılması (dehalojenasyon) 
ve böylece oksitlenmesi ile daha az toksik bileşiklere dönüşürler. Böylece 
dehalojenasyon hakiki bir detoksikasyon mekanizmasıdır (Goldstein ve ar-
kadaşları, 1969). DDT ye rezistan böceklerde, dehalojenasyonu sağlayan en-
zimin (DDT-dehidroklorinaz) meydana gelmesi bu görüşü destekler: 

C I - O H - C C , 3 — a | = C C l 

6 
4. H cı 

cı cı 

D D T D D E 
(Klorofenotan) (Diklorodifeni l d ik loroet i len) 

i) Siklizasyon: 

Proguanil (paludril) antimalaryal bir ilâç olup, asıl aktif şekli organizma-
da invivo siklizasyona (dehidrogenasyon şekli oksidasyon) uğradıktan sonra-
dır: 

Redüksiyon (İndirgenme): 

Redüksiyon oksidasyonun tersidir. Yabancı maddelerin indirgenmesi, 
çeşitli fonksiyonel gruplara göre değişik olur. 

a) Alkol ve aldehitlerin  indirgenmesi:  Bir çok yabancı kimyasal maddele-
rin metabolizması reversibldir. Örneğin alkoller ve aldehitler organizmada 
oksitlenerek biyotransformasyona uğradığı gibi bunun tersi de olur. Örne-
ğin hipnotik bir ilâç olan kloral (aldehit) farmakolojik olarak asıl aktif bileşik 
trikloroetanole indirgenir. Burada kullanılan enzim aynıdır (alkol dehidro-
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jenaz ADH) ve NADH (nikotinamid adenin dinükleotid in indirgenmiş 
şekli) kullanılır. 

NH 
II 

H N / C X N H 

H N 
H C C T C H 3 

"NH ^ C H , 

ıJLHJ 

f  L c h 

Akt i f t r iaz in metabolit i 

cı 
Proguanil 

b) Disülfür  gruplarının  indirgenmesi:  Disülfür grupları redüksiyonla 
disülfidrile çevrilir. Örneğin kronik alkolizm tedavisinde kullanılan disülfi-
ram (tetraetilthiuram disülfür, Antabus), sülfidril haline (dietilditiokarbamik 
asit) indirgenir. 

f  I A " * 
N - C — S - S - C - N 

H 5 ° 2 N / S 
• 2 N-Cs 

W  H 5 C ^ S H 

Disül f i ram Diet i l t iokarbamik asit 

c) Azogruplarının  aminlere dönüşmesi: Prontozilin (sulfakrizoidin) bir 
prodrug olarak sulfanilamide dönüştükten sonra farmakolojik etki kazanması 
en öncül örneklerdendir. 1935 de Domagk, prontozilin invivo olarak strep-
tekoklarda etkidiğini (farelerde) bulmuştur. 

NHj NHj 

0 + 
S 0 2 N H 2 NH2 

Prontoz i l Sulfanilamid 

Daha sonraları invitro deneylerle prontozilin streptokokları yok etme-
diği görülmüş ve bu aktiviteyi ancak organizmada redüksiyona uğradıktan 
sonra (meydana gelen sulfanilamid nedeni ile) kazandığı anlaşılmıştır. 

H j N - ^ ^ N ^ . SC^NHJ 

NH, 
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ç) Nitro  gruplarının  indirgenmesi:  Nitrobenzen ve nitro grubu ihtiva 
eden kloramfenikol örnek verilebilir. Nitrobenzen, fenil hidroksilamin üze-
rinden p-aminofenole dönüşür, p-aminofenol nitrobenzenin asıl metaboliti 
ol up aktif sülfat ile konjuge olarak idrarla atılır. Kloramfenikol ise, nitro gru-
bu kısmen memeli -nitro red üktaz— enzimi sistemi ile amin haline indirgenir. 

0 * O-SOH 

3 — * U — - u ^ ^ U 
O j NH 0 H >IH ? NM? 

Nit robenzen P - aminofenol Sülfat konjugasyonu 

Hidroliz: 

Bir çok maddeler hidrolizle detoksikasyona uğrarlar. Bu gruba lokal 
anestezikler, fosgen, glikozitler ve kolin esterleri girer. 

a) Esterlerin  hidrolizi:  Esterleri hidroliz eden esteraz enzimlerinden, 
asetil kolin esteraz (AChE), kolin esterlerinden başka prokain gibi amidleri de 
hidroliz eder (prokain mikrozomal enzimler tarafından da hidrolize uğrar). 

Asetil kolin reversibl bir hidrolizle kolin ve asetik asite, prokain ise 
paraaminobenzoik asit (PABA) ve dietilaminoetanole ayrılır. Böylece farma-
kolojik etkileri yok olan bileşikler meydana gelir. 

r+ H,oi 
C - O C H 2 C H 2 N ( C 2 H 5 ) 2 i 2 - I - > C - O H + H O C H 2 C H 2 N ( C 2 H 5 ' ) 2 

o o 
Prokain p - aminobenzoik asit d iet i lamino etanol 

b) Glikozitlerin  hidrolizi:  Dijital glikozitleri, glukosidaz (glucosidase) 
enzimlerin etkisi ile hidroliz olarak asıl farmakolojik aktif maddeleri (genin) 
meydana gelir. 

Dijital glikozitleri — > genin + monosakkarid 

Digitoksin > gitoksin + digitoksoz 

Konjugasyon (Sentez): 

Toksik maddelerin metabolizmasında konjugasyon önemli rol oynar. 
Konjugasyon endojen asitler (glukoronik asit) ve aminoasitlerle olmaktadır. 
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a) Glukuronik  Asitle Birleşme: 

En çok görülen sentez yoludur ve organizmaya giren toksik maddeleri 
daha az toksik ve eliminasyonu kolaylaştıran bileşiklere çeviren geniş uygu-
lamalı bir detoksikasyon mekanizmasıdır. Glukuronik asitle, çeşitli hidroksil, 
karboksil, amino ve sulfidril grupları olan kimyasal maddeler birleşerek glu-
kuronid  denilen bileşikleri meydana getirirler (Tablo I) Glukuronik asit D-
Glukozun terminal primer alkolünün karboksilik asite oksitlenmiş şeklidir 
ve organizmadaki aktif şekli üridin difosfoglukuronik asit (UDPGA)dir. 

Glukuronik asit konjugasyonunu kataliz eden enzim, UDPGA trarısfe-
raz  olup bu enzim karaciğer hücrelerinin mikrozomlarında yerleşmiştir. 

Bir alkol, fenol veya karboksilli asidin (OH ) grubu, glukuronik asitin 
1 No lu karbonundaki yarı asetal grubu ile birleşerek arada bir oksijen köprü-
sü meydana gelir. Örneğin p-hidroksi asetanilid glukuronik oluşumu aşağıda 
gösterildiği şekilde olur: 

COOH COOH /—\ 0 

' o 
I 

UDP 
U D P G A P - hidroksi-asetanil id P - hidroksiasetani l id 

glukuronid 

Glukuronik asitle birleşebilen fonksiyonel grupları içermeyen kimyasal 
maddeler, önce diğer bir mekanizma (oksidasyon, hidroliz gibi) ile biyo-
transformasyona uğrar ve arkadan konjuge  olur. Örneğin benzen fenole, klo-
ralhidrat trikloroetanole dönüştükten sonra glukuronik asitle birleşir. 

Tablo : 1 G lukuronik asit le birleşebilen kimyasal madde ve gurupları 
Gurup Yapı Ö r n e k 

Hidroks i l 
Fenolik ArOH Morfin, p-asetamol, 
Enolik CH = C O H Hidroksikumarin 
Alkolik — C H 2 O H Trikloroetanol, kloramfenikol 

EE C O H Tersiyer bütil alkol 
Karboksi l 
Aromatik A r C O O H Salisilik asit 
Alifatik — C H 2 C O O H İndometasin 
A m i n o ve imino 
Aromatik A r N H 2 — 4,4 - diamino difenilsulfon 
Karbamat — O . C O N H , Meprobamat 
Sulfonimid — so 2 nh — Sulfadimetoksin 
Heterosiklik > NH Sulfizoksazol 
Sii lf idri l 
Tiol — SH 
Karboditioik — CSSH Dietilditiokarbamik asit 
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b) Açilasyon: 

ilâç ve yabancı kimyasal maddelerin endojen asitlerle konjugasyonuna 
genel olarak açilasyon  denir: Örneğin endojen asetik asitle (asetilasyon)  bir-
leşme gibi. 

İnvivo asetilasyon için, önceden asetik asitin CoASH (koenzim A) ile ak-
tive olması gerekir (Asetil CoA). Açilaminler, alkilaminler, histamin, kolin 
ve sulfanilamidler N-asetilasyona uğrarlar: 

0 
o 
II -NH —C C H . 

O x  3 

+• CoA — S —CCH, ^ I' II + CoA-SM 

S02NH2
 S 0 ^ H 2 

Sulfanilamid Aset i l C o A N 4 - asetilsulfanilamid 

Sulfanilamidlerin asetilasyonu, kedi ve köpek türü dışında en önemli 
metabolizma yoludur. Bu türlerde aromatik aminler asetile olmaz. 

c) Aminoasitlerle  Konjugasyon: 

Endojen aminoasitlerle konjugasyon glukuronid oluşumuna göre daha 
az görülen şeklidir. Glisinle konjugasyon hemen hemen bütün türlerde ras-
lanır. Glutaminle yalnızca insan ve şempanzede ve ornitin  veya lizinle  konju-
gasyon ise kuşlarda görülmektedir. 

Aminoasitlerle, karboksil grubu bulunan, kimyasal maddeler (benzoik 
asit, fenilasetik asit, indolil asetik asit gibi) birleşir. Bu konjugasyonda önce 
karboksil grubu, asetilasyonda olduğu gibi CoASH ile aktive olur (ATP kar-
şısında). Örneğin benzoik asit önce benzoil koenzim A (Benzoil-S-CoA) ha-
line geçtikten sonra glisinle birleşerek hippurik asit (benzoil glisin) meydana 
gelir. 

o i? 
s - C o A f ^ V C - N H C H C O O ^ C o A - S H 

L O A + H2NCH2COOH- ı IJ 
benzoil - C o A glisin hippurik asit 

Aynı şekilde salisilik asit glisinle salisilurik asit (salisilglisin), fenilasetik 
asit (fenil asetil glisin) şeklinde konjuge olurlar. 

Glutaminle konjugasyona indolil asetik asit ve fenilasetikle birleşme ör-
nek verilebilir. 
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ç) Merkapturik  Asit Teşekkülü: 

Bazı aromatik aminler, halojenli nitrobenzenler N-asetil sistein konju-
gatı şeklinde atılır. Bu konjugasyonda Asetil CoA ve sistein aşağıda brom-
benzende gösterildiği gibi invivo reaksiyona girerek merkapturik asit türev-
lerini (N-asetil sistein) verirler: 

Br 
Br C O O H 

( f j ) + CH3CO-S-C0A + CHNH2 »• LDÇOOH 
^ ^ CHjSH HSHİ-CM-NM 

I 
Brombenzen Bromrntflttp turik "-DCH 

»»it 
+ 

C o A S H 

d) Sülfat  Esterlerinin  Teşekkülü  (Etereal  Sülfat  Meydana  Gelmesi): 

Bir çok alifatik ve aromatik hidroksil grubu içeren bileşikler sülfat ile 
konjuge olabilirler. En tipik örnek fenollerdir. Bunun dışında kloramfenikol, 
katekolaminler, serotonin ve steroidlerin sülfat ile birleşerek atıldığı saptan-
mıştır. 

Sülfat ile birleşmede, önce sülfat iyonunun ATP tarafından aktive edile-
rek 3' - fosfoadenozin 5' - fosfosulfat (PAPS) haline geçmesi gerekir. Ancak 
bundan sonra sülfat iyonu spesifik sulfokinaz enzimleri karşısında fenolik 
gruba transfer olabilir: 

o 
Akt i f sülfat p - hidroksi p - hidroksiasetanil id 

asetanil id sülfat 

e) Alkilasyon: 

Etil veya metil gruplarının transferi ile ilgilidir. S-Adenozilmetionin 
(aktif metil) metol donörü (taşıyıcısı)dır. Metil radikali oksijen üzerine ak-
tarılırsa O-metilasyon,  azot üzerine aktarılırsa N-metilasyon  denir. Bunun dı-
şında S-metilasyon  (kükürdün metilasyonu) tipinde konjugasyon da vardır. 

O-metilasyon epinefrin, norepinefrin ve diğer katekol türevleıinde (di-
hidroksifenil etilamin, dihidroksibenzoik asit gibi) görülür: 
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HO-
HO X X 

Norepinefr in 

OH 
Cl CHCHjNH -+- S - a d « n o z i l h o m o s i s t e i n 

3 - metoksinorepinefr in 

Adrenerjik aminler, önce O-metilasyonla fenolik gruplarından biri (orto 
pozisyonundaki) metillenir. Metillenmiş metabolitler farmakolojik bakımdan 
inaktiftir ve sülfat esterleri şeklinde kısmen atılırlar. Metillenmiş metabolit-
lerin çoğu oksidatif deaminasyonla mandelik asit türevi şekline dönüşerek 
itrah olur. Metillenmemiş adrenerjik aminlerin ancak pek az miktarı doğ-
rudan doğruya oksidatif deaminasyona uğrar (Sice, 1962). 

Piridin ve benzeri maddeler (nikotin, nikotinamid, kinolin) az miktarda 
N-metilasyona uğrarlar: 

S-metilasyon ise detoksikasyonda çok önemli değildir. 

f)  Transsülfürasyon: 

Siyanür organizmada transsülfürasyon ile detoksikasyona uğrar. Bu re-
aksiyonu mitokondrial sülfürtransferaz  (daha önceleri rodenaz denilen en-
zim) kataliz eder: 

Transsülfürasyonda tiosülfattan başka /5-merkaptopiruvik asit de kükürt 
donörü olarak rol oynar. 

Detoksikasyonu Etkileyen faktörler: 

Kimyasal bir maddenin, toksik olarak etkimesinde, biyotransformasyon 
şekli ve hızının önemi fazladır. Bu nedenle detoksikasyona tesir eden faktör-
ler, o maddenin zehirlilik etkisine tesir eden etkenler arasındadır. 

a) Tür  Farkı: 

İlâç ve kimyasal maddelerin organizmadaki etkilerinde, konsantrasyo-
nun rolü büyüktür. 

N 

+ S a d t n o z i l m t t ı o n ı n 

Nikot inamid N - meti lnikot in amid 
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Bu konsantrasyon ise metabolizma hızından çok etkilenir. Kimyasal 
maddelerin türlere göre metabolizma hızı farklı olduğundan, özellikle yeni 
ilâçların toksik etkilerinin araştırılmasında çok önemlidir. Bir maddenin ya-
vaş olarak detoksikasyona uğradığı türde, toksik etkisi daha fazla olacaktır. 

Örneğin: Hekzobarbital (hexobarbital) farede çok hızlı, (yarı ömür 19 
dakika) sıçanda daha yavaş (yarı ömür 140 dakika) ve insanda ise çok yavaş, 
(yarı ömür 360 dakika) metabolize olur. 

Diğer taraftan, türlere göre toksisitede önemli bir farklılık da, aynı mad-
denin çeşitli türlerde çeşitli şekilde metabolize edilmesi ve değişik metabolit 
meydana gelmesi ile ilgili olabilir. jS-naftilaminin insanda ve köpeklerde kan-
serojen etkili, fare ve sıçanda ise nonkanserojen olması, malationun böcekte 
toksik ve insanda ise toksisitesinin çok az olması buna örnek verilebilir. 

b) Genetik  farklar:  Doğuştan bazı enzimlerin eksikliği nedeni ile aynı 
türdeki bireyler, aynı kimyasal maddenin toksik etkisine farklı cevap vere-
bilir. Bu durum genetik kontrol altındadır. 

Bazı tavşan cinslerinde atropinin toksik olmaması, bu cinslerde genetik 
kontrole bağlı olarak atropin  esteraz  enziminin bulunması ile izah edilmekte-
dir. 

c) Yaş:  Yeni doğmuş bir bebekte, glukuronik asit ve glukuronat teşek-
külünü sağlayan enzim sistemi yoktur ve yine bebekler bir kaç hafta mikro-
zomal oksitleyici enzimlerden yoksundurlar. Bu nedenle prematüre ve yeni 
doğmuş bebeklere ilâç verilirken bu durum göz önüne alınmalıdır. (Örneğin 
morfin, kloramfenikol, kısa veya uzun etkili barbitüratlar verilmemelidir). 

İleri yaşlarda da ilâç metabolizmasının bozulduğu görülmektedir. 

ç) Cinsiyetin  etkisi:  Bazı ilâçların dişi ve erkeklerde etkisinin farklı ol-
ması, metabolizma hızının cinsiyete göre değişmesi ile açıklanmaktadır. Mik-
rozomal enzimler tarafından oksitlenerek detoksikasyona uğrayan kimyasal 
maddelerin dişilerde daha yavaş (ve dolayısı ile daha toksik), erkeklerde ise 
daha hızlı (daha az toksik) metabolize olurlar. Örneğin erkek ratlara normal 
dozda hekzobarbital verildiğinde dişilere göre daha az uyurlar. Nitekim bu 
Hâcı inaktive eden mikrozomal enzim aktivitesinin, erkek ratlarda 6 kere da-
ha fazla olduğu gösterilmiştir. 

d) Beslenme: Açlık veya beslenme şekli de biyotransformasyonu etkile-
yebilir. Skorbütlü kobaylarda, bir çok ilaçların metabolizmasının - mikrozo-
mal enzim aktivitesinin azalması nedeni ile- yavaşladığı görülmüştür. 

e) Patolojik  durumlar:  Kimyasal madde ve ilâç metabolizmasında kara-
ciğer en önemli organdır. Bu nedenle de bu organın hastalığı, biyotransfor-
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masyonu önemli derecede etkiler. Örneğin sarılık hastalığında, glukuronik 
asit konjugasyonu ve mikrozomal oksidasyon kapasitesi düşer. 

f)  İlâç veya  Kimyasal  Maddelerin  Birbirinin  Metabolizmasına  Etkisi: 

Bazı ilâç ve yabancı maddeler, diğerinin metabolizmasını stimüle veya 
inhibe edebilirler. 

Stimülasyon:  İlâç biyotransformasyonunda rol oynayan enzimlerin akti-
vitesinin artması (stimülasyon), o ilâcın farmakolojik etki süresinin ve şidde-
tinin azalmasına sebep olur. 

Bazı ilâç ve yabancı kimyasal maddeler, mikrozomal enzim sentezini 
arttırarak bu etkiyi gösterirler. Buna "enzim indüksiyonu"  da denir. 

Kullanılmakta olan 100 den fazla ilâç (barbitüratlar, analjezikler, hipog-
lisemik ajanlar gibi) ve çevremizde bulunan bir çok yabancı kimyasal madde-
ler (klorlu hidrokarbonlu insektisitlerden DDT, klordan) mikrozomal enzim-
leri indüklerler. İnsektisitler dışında tarım ve endüstri kimyasal maddeleri, 
besin additifleri, hava ve su kirlilik maddeleri (pollutants) arasında da örnek-
ler gösterilebilir. 

3,4-benzopiren ve 3-metilkolantren gibi kanserojen maddeler de mikro-
zomal enzimlerin aktivitelerini arttırırlar. 

İlâç toksikolojisinde, bir ilâcın diğerinin stimüle etmesi önemlidir. Ay-
rıca ilâcın aynı anda verilmesi ile diğerinin etkisinin azalması ve sonra bu et-
kiyi azaltan ilâcın kesilmesi ciddi toksik etkilere sebep olabilir. Fenobarbita-
lin, bishidroksikumarinin metabolizmasını hızlandırması örnek verilebilir. 

Inhibisyon:  İlâç metabolizmasında rol oynayan enzimlerden birinin inhi-
bisyonu, onunla ilgili ilâcın farmakolojik etkisinin devamını ve şiddetini 
arttırır. Deneysel bir madde olan SKF-525 A (j3-dietilaminoetil difenilpropil 
asetat), kloramfenikol, p-amino salisilik asit, bazı narkotikler (morfin) hay-
vanlarda mikrozomal enzimleri inhibe ederler. 

Monoamin oksidaz inhibitörleri ve iproniazid mitokondrideki bazı adre-
nerjik aminlerin metabolizmalarını bloke ederek ciddi komplikasyonlara se-
bep olurlar. Monoamin oksidaz inhibitörü olan hastalar arasında, tiramin 
miktarı yüksek olan besin maddeleri (olgunlaşmış peynir, kırmızı şarap) ye-
diklerinde şiddetli hipertansiyon olaylarına raslanmıştır. 

Stimülasyonda olduğu gibi, inhibisyonda ve ilâçların bir arada verilmesi 
ve sonradan bu stimülasyona sebep olan ilâcın kesilmesi, ilâç toksikolojisi 
bakımından çok önemlidir. 
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5. Zehirlerin Etki Mekanizmaları: 

Bugün hücre, mitokondri, mikrozom ve diğer intrasellüler sistemler-
de meydana gelen biyokimyasal olayların incelenebilme olanağının gelişmesi 
ile bir çok zehirlerin "subsellüler ve hatta  moleküler  seviyede"  etki mekaniz-
malarını açıklamak mümkün olmuştur. 

Kimyasal maddelerin, bu etki mekanizmaları: 

1 - Enzim inhibisyonu ile meydana gelen zehirlenmeler; 

2- Diğer mekanizmalarla meydana gelen zehirlenmeler (nonenzimatik 
zehirlenmeler); 

3- Özel zehirlilik etkileri (Kanserojenik, mutajenik ve teratojenik et-
kiler); 

olmak üzere incelenebilir. 

Enzim İnhibisyonu İle Meydana Gelen Zehirlenmeler: 

Organizmanın normal fizyolojik olayları ve vücudun diğer metaboliz-
ma olayları, enzimlerin katalitik etkisi ile mümkün olmaktadır. Bir hücrenin 
normal fonksiyonu böylece enzim aktivitesi ile yakından ilgilidir. Hücredeki 
devamlı kompleks reaksiyonların meydana gelmesinde önemli rol oynayan 
enzimlerin aktivitelerinin bir veya bir kaçının herhangi bir kimyasal madde 
tarafından ortadan kaldırılmasıyla enzim inhibisyonu  ile organizmadaki denge 
bozularak fizyolojik değişme sonucu zehirlenmeler görülür. 

Biyokimya derslerinde hatırlanacağı üzere bir enzim reaksiyonu başlıca 
iki kademeden geçer. 

K , 
E + S ES (1) 

k 2 

ES E + Ü (2) 

Burada E : Enzim; S : Substrat (enzimin reaksiyona girdiği madde); 
Ü : Bu reaksiyon sonucu meydana gelen ürünü göstermektedir. Protein ya-
pısında olan enzimlerin aktivitelerinde apoenzimdeki sülfidril (—SH), hid-
roksil (—OH), amino (—NH2 ) ve imidazol gibi bazı grupların gerekli olduğu 
tesbit edilmiştir. Tam bir enzim sistemi kendi ve substratlarından başka, en-
zim aktivitesi için gerekli olan "koenzim"  ve "prostetik  grupları"  da ihtiva 
eder. 

Enzim etkisini azaltan veya ortadan kaldıran maddelere "enzim inhibi-
törleri"  denir. İşte bir çok kimyasal maddelerin toksik olarak etkimelerinde, 
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enzim inhibisyonu önemli bir yer tutar. İnhibitörler kompetitif ve kompeti-
tif olmayan inhibitörler (nonkompetitif) olmak üzere iki kısımda toplanabilir. 

a) Kompetitif  (Yarışmalı)  İnhibisyon: 

E + S ++ ES 

E + I El İ: İnhibitör madde 

Genellikle kompetitif inhibitörler, kimyasal yapıları bakımından subst-
rata benzediklerinden, substratla, inhibitör enzim karşısında birbirleriyle 
yarış halindedirler. Yani enzim normal subtratla reaksiyona gireceği yerde, 
ortamda bulunan inhibitör molekülleri ile birleşmesi sonucu "enzim - inhi-
bitör" kompleksi meydana gelir. Burada birinci reaksiyon gibi ikinci reaksi-
yon da reversibldir. 

Enzim için olan bu yarışmada iki faktör etki eder. Birincisi, substrat ve 
inhibitörün birbirlerine olan konsantrasyonlarının oranı, ikincisi ise bunların 
enzime olan relatif affiniteleridir. Bu nedenle affinite inhibitör lehine oldu-
ğundan, az miktarda bir inhibitör yani toksik madde organizmada büyük bir 
etkiye sebep olur. 

Buna en iyi örnek, hemoglobinin CO ile reaksiyona girmesi gösterilebi-
lir. CO in oksijene göre çok az bir miktarda olduğu bir durumda örneğin 
% 14 0 2 ve % 0.047 oranında CO li bir atmosferde, denge halinde hemoglo-
bin her iki gazla da aynı miktarda birleşir. 

HHb + 0 2 3± HHb0 2 Hb, kanın 0 2 taşıyıcısı olarak organizmada 

HHb + CO HHbCO önemli bir görev yapar. 

Karbon monoksidin hemoglobine olan affinjtesi, 0 2 nin hemoglobine 
olan ilgisinden 300 kere fazladır. Ayrıca HHbCO kompleksi daha sabit bir 
bileşikolduğundan,oksijen CO yerine geçemez. Sonuçta organizmada oksi-
jen taşımasındaki aksaklıktan dolayı kanda oksijen yetersizliği "anoxemia" 
meydana gelir. 

Antimetabolitler: 

Yukarıda görüldüğü üzere, kompetitif bir inhibitör, organizmanın nor-
mal substratına strüktür bakımından çok yakındır, ancak ufak farklarla ayrı-
lır, yani "substrat analogudur". Bu nedenle böyle substrat analogları enzimle 
birleşir, fakat bu enzimin kataliz ettiği reaksiyon artık devam etmez. Sonuç 
olarak da inhibe edilen enzimin yer aldığı metabolik proses zinciri bloke edi-
lir. İşte böyle substrat analoglarına "antimetabolitler"  denir. 

Antimetabolitler, farmakolojide bazı bakteri cinsleri ve malign tümör-
lerinin tedavisinde kullanılmasıyla önemli bir ilâç grubunu teşkil ederler. Ay-
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rica avitaminoza sebep olmaları ve tarım savaş (pestisitler) ilâçları olarak 
kullanılmaları ile de toksikolojik önemleri vardır. 

a) Avitaminoza sebep olan antimetabolitlere örnek olarak pritiamin 
(phyrithiamin) ve vvarfarin gösterilebilir. 

Pritiamin, tiamin analogu olarak etkisini gösterir. Bu maddeden az bir 
miktar, farelerin dietlerine ilâve edilirse, tiamin eksikliğinde görülen semp-
tomlar ortaya çıkar. 

VVarfarin ise kimyasal yapısı bakımından dikumarol yapısındadır, yani 
K vitamini analogudur. Fare zehiri olarak kullanıldığında, K vitamini eksikli-
ğine sebep olarak aşırı kanamayla hayvanların ölümüne sebep olur. 

CH, CH,- C H OH 
N - C H B r L İ 1 2 

C H 3 - f H - l - Ö 

N=C • NH^H Br 
Pr i tamin h idrobromür 

N - C H B l 
II II I 

CH-C C CH.—N 
3 I I 2 

N=C • NH- HBr 

T i a m i n h idrobromür 

b) Bazı pirimidin bazları (5-bromourasil, 5-florourasil) ve amino asit 
analogları (etionin) mutajenik etkilerini, substrat analogları olmaları nedeni 
ile gösterirler. 

c) Tarım alanında kullanılan antimetabolitlere örnek olarak sodyum 
2.2-dikloropropionat (ticari ismi Dalapon veya Dovvpon) gösterilebilir. Bu 
madde pancar, yonca gibi çift kotiledonlu bitkilerin tarlalarındaki yabancı 
otları yok etmek için kullanılır. 

Dovvpon bitkideki (tek çenekli) pantoik asitin antimetaboliti olarak et-
kir, pantoik asitin bitki büyümesi için gerekli olan pantotenik asit haline geç-
mesini önler, böylece otların büyümesi engellenir. 

CH3 CH2- C 1̂ 0 H 

r C 

V — 
I 
H 

46 



C Hş — C CI 7 C 
X 0 N a 

2.2 dikloropropionat 

H,Ç O H o 

H f 

H 3 C - 3 < J _ İ H _ c f 

0 H 
Pantoik asit 

b) Kompetitif  Olmayan (Nonkompetitif)  İnhibisyon: 

E + I El 

S + El ESI 

Bir çok enzimlerin normal fonksiyonu için, protein yapısındaki apo-
enzimdeki sülfidril gruplarının serbest halde olması gerektiğinden yukarda 
bahsedilmişti. İşte bir çok maddeler bu aktif gruplarla birleşerek enzimin 
kataliz ettiği reaksiyonu durdurur. Yukarıdaki formülde görüleceği gibi bu 
birleşmede, inhibitör substratla yarışmasız olarak etkisini göstermektedir. 

Ağır metaller (Hg, As, Pb, Ag, Cu), iyodoasetat, ferri siyanür, siyanür 
iyonu, ortokinonlar gibi çeşitli bileşikler selektivite göstermeden sülfidril 
grubu ihtiva eden enzimleri inhibe ederek toksik etki gösterirler (Şekil 2). 

47 



Ekseriya nonkompetitif enzim inhibisyonu irreversibildir. Sonuç olarak 
da enzim molekülü devamlı olarak inhibe olmuştur. Bu enzimin fonksiyonu 
yeni enzim sentezine kadar durur. Bu nedenle nonkompetitif enzim inhibi-
törü olan toksik maddeler, uzun süren zararlara sebep olurlar. 

e) Enzim  inhibisyonunda  reversibilite  ve irreversibilite: 

Bir enzimin, zehirli madde tarafından inhibisyonu reversibl veya irre-
versibl olabilir. Zehirli maddenin, uzaklaştırılmasından sonra, enzim aktivi-
tesinin tekrar belirmesi inhibisyonun "reversibl",  aksi durum ise "irrever-
sibl" olduğunu gösterir. 

Bu şekilde tarif edilmesine rağmen bazı kimyasal ajanlarla, irreversibl 
bir inhibisyondaki enzimin rejenerasyonu mümkün olur. 

Örneğin: Nonkompetitif inhibisyonda gösterildiği gibi Hg + + tarafın-
dan irreversibl olarak inhibe edilen enzimler, dimerkaprol, (BAL) ile reje-
nere edilebilir. 

Bununla beraber SH gruplarını inhibe eden As, Hg gibi toksik maddelerin 
bu etkisini dimerkaprol (BAL; British anti-Lewisite) ile bertaraf etmek müm-
kündür. Bu metallerin dimerkaprol gibi ditiol bileşiklerine affinitesi mono-
tiollerden daha fazla olması ile bu toksik etki karşılanmaktadır. 

Hg** + c h 2 . c h . c h 2 . o h h 2 c — c h c h 2 o h 

SH SH s S 
B A L \ / 

(d imerkaptopropanol ) H g 

Bu nedenle BAL ilk kez İkinci Dünya Savaşı'nda Levvisit'e (As li harp 
gazı: /?-klorvinil klorarsin) karşı kimyasal antidot olarak kullanılmıştır. Daha 
sonra cıva, bizmut, krom gibi metallerle zehirlenmeler için de yararlı olduğu 
anlaşılmıştır. 

Diğer önemli bir örnek de organik fosforlu bileşiklerin sinir gazları ve 
insektisitler tarafından asetil kolin esteraz (AChE) enziminin irreversibl ola-
rak inhibisyonu ve bunun hidroksilamin türevi olan 2-PAM iyodür tarafından 
rejenerasyonu gösterilebilir. 

Şekil (3) de AChE'in hipotetik strüktürü ve asetil kolin (a), organik fos-
forlu bir insektisit olan parationla birleşmesi (b fosforile enzim) ve enzimin 
rejenerasyonu (c) görülmektedir. 
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A n y o n i k 3 ö ( g t s t e r a t i k B ö l g ı 

C H , C K - C H - O -

H C O O C z H 

H C = N — O 

! /OH 
! / 

HO — P=0 
s-OH 

Şeki l 3 
Aset i lkol in esterazın hipotetik s t rüktürü ve A C h , organik fosforla bağlanması 

ve 2-PAM tarafından rejenerasyonu. 



ç) Letal Sentez: 

Bazan, muhtemelen zehirsiz bir madde, Letal Sentez:  Ölüm Sentezi  adı 
verilen invivo  bir sentezle son derece aktif ve zehirli bir enzim inhibitö-
rü haline geçebilir. 

F—C.H — COOH 

F C H . C O O H HO— C-COO H 
Floroasetik asit 

H 2 C - C 0 OH 
Florositr ik esit 

Örneğin floroasetik asit veya bunun sodyum tuzu, organizmada normal 
substrat gibi, trikarboKsilli asit siklusuna girerek; okzal asetik asitle birleşir 
ve florositrik asite dönüşür. Florositrik asit ise "akonitaz"  enzimini inhibe 
ederek, Krebs  S/k/usunun bloke edilmesine sebep olur. Buna bağlı olarak doku 
solunumu durur ve ölüm meydana gelebilir. 

Nonenzimatik Mekanizmalar: 

a) Reseptörle  birleşme: İlâç ve zehirli maddelerin biyolojik etkileriyle 
strüktür yapıları arasında çok yakın bir ilişki vardır. İşte bu görüşe dayanarak 
organizmanın makromoleküler bölgelerinde strüktür bakımından spesifik 
ve "reseptör"  denilen birleşme yerleri olduğu kabul edilmektedir. İlâçların 
etkilerini kimyasal yapılarına bağlı olmak üzere bu reseptörlerle birleşerek 
gösterdikleri izah edilmektedir. Toksik maddelerin reseptörlerle birleşmesi 
ekseri kovalan  bağla olur, yani bu birleşme irreversibldir. 

h3C~c: 
ÇH2-N(ch3J3 

I2-N(CH3)3 

HO 
L (-) muskarin Aseti lkol in 

Örneğin Amanita muscaria isimli zehirli bir mantarın toksini olan muska-
rin, kimyasal yapısı itibarı ile tetrahidrofuran halkası ihtiva eden bir kvater-
ner amonyum bazıdır. Konfügürasyon bakımından asetil koline benzeyen bu 
alkaloid, postgangliyonik parasempatik efektör bölgelere (reseptörlere) 
büyük affinite gösterir. Böylece reseptör - muskarin kompleksi meydana ge-
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lir. Buna bağ!ı olarak parasempatik sistemin aşırı stimülasyonu ile muskari-
nik zehirlenme belirtileri görülür. 

b) Şelat teşekkülü  ile Meydana  Gelen Zehirlenmeler: 

Şelasyon serbest veya organik bir moleküle bağlı olan metal iyonunun 
organik bir madde ile halka teşkil etmesidir. Böyle bir halka teşkil eden mad-
deye şelatör denir. 

Biyolojik bakımdan en önemli şelatör olarak Edatamil disodyum'u (E-
tilendiamin tetraasetik asit) gösterebiliriz. 

0 

II 
C H 2 - C - O N a 

Bu şelasyonda iki değerli metallerin etilendiamin tetraasetik asite olan 
ilgisini azalan sıraya göre sıralarsak: 

Fe + +, Cu + +, Ni + +, Co + +, Fe + + +, Mn + + +, Mn++, Mg + +, Hg + +, AI+ + +, 
Pb + +, Zn++, Cd + +, Ca++, dir. 

Normal vücut şartlarında organizmaya edatamil disodyum enjekte edi-
lirse, bu şelatörün Ca++ iyonuna olan afinitesi nedeni ile bu katyonu bağlar. 
Meydana gelen halka yapısı son derece dayanıklıdır. Böylece şelat içine giren 
Ca + + katyonu, serbest iyon vazifesini göremez ve serbest kalsiyum iyonu 
inaktive edildiğinden kan koagülasyonu meydana gelemez. 

Eğer bu ilâç 25 mg/ kg dozunda intravenöz olarak verilirse hipokalsemi-
ye bağlı olarak ölüm meydana gelir. Halbuki disodyum kalsiyum etilendiamin 
tetraasetik asit intravenöz olarak zerk edilirse disodyum tuzuna göre oldukça 
zararsızdır. 

Diğer taraftan yukarda bahsettiğimiz gibi kalsiyum şelatı dayanıklı ol-
masına rağmen bu iyon kurşun katyonu ile yer değiştirebilir. Böylece mey-
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dana gelen halka ise daha dayanıklıdır. Bu prensibin pratik tatbikatı vardır. 
Edatamil kalsiyum disodyum (kalsiyum  disodyum  versanatj  kurşun zehirlen-
melerinde önemli bir antidot  olarak kullanılmaktadır. 

c) Zehirli  Maddelerin  Fiziksel  Özelliklerine  Bağlı Olarak  Meydana  Gelen 
Etki: 

Bazı maddeler enzimatik etkide gerekliliği düşünülen polar grupları ih-
tiva etmemelerine rağmen organizmada biyolojik etkiler gösterebilirler. 

Alifatik hidrokarbonlar (Örneğin siklopropan), bunların eter türevleri 
ve halojenli bileşikleri, azot oksidul ve hatta azot, ksenon gibi saf ve inert 
gazlar anestezi ve hipnozis meydana getirirler, toksik dozlarda ise ölüme se-
bep olurlar. 

Bugün farklı yapıda olmalarına rağmen bunların aynı fiziksel özellik ile 
tesir ettikleri kabul edilir. 

Buraya kadar çeşitli toksik maddelerin insan veya başka canlılarda mey-
dana getirdikleri zehirlilik etkilerinde rol oynayan mekanizmalardan bahse-
sedilmiştir. Ancak bu prensipler, bütün toksik etkileri açıklamaktan acizdir. 

Bazı maddeler örneğin; tetra ve pentasiklik aromatik hidrokarbonlar bir 
çok türlerle malign tümörler meydana getirirler. Bunların etkilerini yukar-
daki mekanizmalarla açıklamak imkânsızdır. Halbuki bu hidrokarbonların 
karsinojenik etkileri strüktürleri ile bir hayli ilgilidir. Karsinojenik, terato-
jenik, mutajenik gibi daha özel nitelikte olan toksik etkiler ise ayrıca incelen-
mesi gereken konular arasındadır. 



KİMYASAL K A R S İ N O J E N E S İ Z 

Karsinojenesiz  veya neoplazma, somatik hücrelerin baskısız bir şekilde 
büyümesi olarak tarif edilir. Bazı kimyasal maddeler organizma ile ilk temas 
yerinde, bazıları ise absorbsiyonu müteakip organizmanın başka yerinde kan-
sere sebep olurlar. 

Tarih öncesi devirlerden beri bilinmekte ve zamanımızda halen insanlı-
ğı dehşete düşüren bir illet olarak tanınan kanseri doğuran sebepleri dış 
faktörlerde arama gereği ilk kez 18. asır sonlarında Sir Percival  Pott'un klinik 
müşahedeleri ile başlamıştır. 1775 yılında bu araştırıcı, Londra'da baca te-
mizleyicileri arasında görülen skrotal kanser insidansinin yüksek olma ne-
denini bu işçilerin derilerine bulaşan baca islerine bağlamıştır. 

Bu şekilde ilk defa kimyasal maddelerin kansere sebep olabileceği göste-
rilmiş ve bu yolda yapılan deneysel araştırmalarla 1953 yılına kadar en az 450 
kimyasal madde "kanserojen"  olarak nitelendirilmiştir. 

Kanserojen maddeler etki bakımından ikiye ayrılırlar: 

1- Kanserojen etkiyi başlatanlar, 

2- Kanserojen etkiyi teşvik edenler. 

Bazı kanserojenler sadece bu özelliklerden birine, bazıları ise her iki-
sine birden sahiptirler. Karsinojen madde eğer başlatıcı ise, hücre yapısında 
irreversibl bir değişmeye sebep olur ki kanserojenik etki için bu gereklidir 
ve fakat kanser teşekkülü için yeterli değildir. O halde bu özellikte olan mad-
deler kanser teşekkülüne zemin hazırlarlar. Bunlar karsinomaların sıklığın-
dan sorumludurlar. Eğer başlatıcı yüksek dozda verilmişse, teşvik edici ve-
rildikten sonra sıklık (insidans) artar. Genellikle teşvik edici maddeler ise 
irritandırlar ve başlatıcı tarafından zaten meydana getirilen hücre değişmesi-
ni müteakip karsinoma teşekkülüne sebep olurlar. Fakat başlatıcı olmadan, 
diğeri ile kanser olmaz. 

Örnek olarak üretan  başlatıcı, kroton  yağı ise teşvik edici kanserojen mad-
delerdendir. Yalnızca üretan veya kroton yağı kanser meydana getirmez. 
Teşvik edici maddenin kanserojenik etkisi için hücre hasarı gereklidir. 



Yine susam yağı teşvik edici, 3-metil kolantren ise başlatıcıdır. 3-metil 
kolantren susam yağı ile verilirse sarkom yapar. Aynı madde her iki özelliğe 
de sahip olabilir. 

Bugün karsinojenik  etkinin  mekanizması  ile ilgili çalışmalar oldukça iler-
lemiştir: 

Organizmada büyüme ve gelişmeyi kontrol eden bir sistem vardır. Bu 
sistemin kontrolü için, genlerde bulunan ve protein yapısındaki bir maddenin 
gerekli olduğu gösterilmiştir. Regülatör  gen denilen bu madde karışık bir me-
kanizma ile hücre büyüme ve gelişmesinin düzenli olmasını sağlamaktadır. 
İşte kanserojenik etkide, en kuvvetli hipotezlerden birine göre, büyük bir 
olasılıkla kanserojen madde, büyüme ve gelişmeyi kontrol eden maddeyi veya 
bu sistemdeki enzimi inhibe etmekte ve böylece somatik hücrelerin malign 
olarak büyümesi ile karsinomalar ortaya çıkmaktadır. 

Şöyle ki, kromozomlardaki strüktürel  genler DNA ve mRNA yardımcı-
lığı ile spesifik enzim ve proteinlerin sentezini yaparlar. Yine kromozomlarda 
bulunan operatör  genler ise, strüktürel gen üzerindeki DNA oluşumunu kont-
rol eder. Strüktürel genler yalnız başına protein sentezini yürütemezler ve 
operatör genle birlikte operon denilen genetik bir yapı ortaya çıkarırlar. An-
cak protein sentezinin kontrolünde üçüncü önemli bir etken de regülatör 
gen' dir. 

Protein sentezinin bu genetik kontrolünde, enzimlerin inhibisyonu veya 
indüksiyonu da önemlidir. Hücre büyümesinin düzenlenmesinde rol oyna-
yan bir P maddesinin oluşumunda, (S) substratının E enzimini kullandığını 
düşünelim. İşte E nin herhangi bir inhibisyonunda, S ^ P olayı olmayacak ve 
böylece büyümeyi kontrol eden mekanizma bozulacaktır. Kimyasal karsino-
jenlerin böyle bir enzimle birleşerek, hücrede büyüme ve gelişmeyi kontrol 
eden mekanizmayı bozdukları hipotezi en çok kabul edilen şekildir. 

Kimyasal kanserojenler bu etki mekanizmasını ya doğrudan doğruya 
kendileri veya metabolitleri yoluyla yaparlar. 

a. Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar ( P A H ) : 

Bunlar arasında 3,4 benzopiren (BaP), benzo (k) floranten, 1-2- benzant-
rasen örnek verilebilir. Bu maddelerin kanserojenik aktiviteleri için fenan-
tren çekirdeğinin bulunması, molekülünün düzlemsel olması ve rezonans ya-
pan elektronların belirli bir bölgede toplanması gerektiği açıklanmıştır. 

Son bulgularla, bu maddelerin epoksid tipindeki metabolitlerinin veya 
hidroksillenmiş şekillerinin hücre proteinleri ile birleşerek kanserojen etki-
de bulundukları gösterilmiştir. 



1 , 2 - benzantrasen 2 - benzantrasen epoksid 

b. Aromatik Aminler: 

i) Bazı aromatik  aminler, örneğin 2-naftilamin  önemli kanserojen madde-
ler arasındadır. Endüstride bu madde ile çalışan işçilerde, 15-20 yıllık bir la-
tent devreden sonra idrar kesesi kanserleri görülmektedir. Bu kanserojenik 
etkide, 2-naftilamin metaboliti olan kinon ve imin türevlerinin etken olduğu 
anlaşılmıştır. 

iij Azoboyaları: 

Dimet i laminoazobenzen 

Dimetilaminoazobenzen (butter gelb): Bu boyar madde besin boyası ola-
rak kullanılmakta iken, kanserojen etkisi nedeni ile sonradan yasaklanmıştır. 
4 pozisyonundaki N-metilasyon, kanserojen etki için gereklidir. Sıçanlarda 
oral yol ile karaciğer kanserine yol açtığı saptanmıştır. 

c . Nitrozaminler: 

En potent karsinojen ve kimyasal mutajen maddeler arasındadır. 

Bu maddeler biyotransformasyonla N-hidroksilasyona uğrarlar ve bunlar 
da alkillendirici özellikleri ile kanserojen ve mutajenik etkilerini gösterirler. 

Dimetilnitrozamin sıçanlarda karaciğer, böbrek kanserlerine sebep olur. 

Son zamanlarda, nitrozaminlerin karbamat grubu bileşiklerle nitritlerin 
etkileşmesi sonucu çevrede oluşacağı gösterilmiştir. Bu nedenle nitrozamin-
ler çevre toksikolojisinde önemli maddeler arasındadır. 

ç. Alkillendirici Ajanlar: 

Nükleik asitlerde guaninin 7-nolu karbon atomu, proteinlerde imidazol 
azotu, sistein ve metionin'in sülfidril grupları, dikarboksilli asitlerin karbok-



sil grupları, alkillendirici ajanlar tarafından alkillenmesiyle karsinojenik etki 
görülür. Bu durum mutajenezisle karsinojenezisin analog mekanizmayla 
etkilediği düşüncesini kuvvetlendirmektedir. 

Çevredeki alkillendirici ajanlara bir örnek olarak pirolizidin  yapısındaki 
bazı bitki alkaloidleri fSenecio  türleri)  verilebilir. Afrika ve Hindistan'da halk 
arasında görülen ve hepatom insidensinin yüksekliği bu bölgede bitkinin tıb-
bî amaç veya bir çeşit çay olarak kullanılmasına bağlanmaktadır. 

Ayrıca bazı mantar ve daha yüksek bitkilerde bulunan bir çok laktonlar 
da kanserojen etkidedirler. 

Örneğin aflatoxin,  Aspergillus flavus'ta bulunan mycotoxin'dir. İngilte-
re'de hindilere verilen yemde bu maddenin bulunması bütün hindilerin ka-
raciğer kanserinden ölümüne sebep olmuştur. 

Laktonlardan parasorbik  asit, Sorbus americana'da  (üvez) bulunur ve kan-
serojen olduğu gösterilmiştir. 

Penisilin de j3-laktam halkası içerir, bu antibakteriyel etki için gerekli-
dir. Fakat yüksek dozda, sıçanda sarkom teşekkülüne sebep olur. 



C . K İMYASAL M A D D E L E R İ N T O K S İ S İ T E L E R İ N İ N SAPTAN-
MASI VE T O K S İ S İ T E Y İ E T K İ L E Y E N F A K T Ö R L E R 

1. Toksisitenin Ölçüsü ve Çeşitleri: 

Toksikolojinin konusu olan zehir kavramı açıklanırken, her kimyasal 
maddenin uygun yol ve miktarda canlı organizmaya verilmesi halinde zararlı 
etkide (toksik etkide) bulunabileceği açıklanmıştı. Kimyasal bir maddenin 
zehirlilik etki şiddeti herşeyden önce organizmadaki etki yerine ulaşan mik-
tarına bağlıdır. Bu nedenle bir kimyasal maddenin toksisitesinin tayininde 
ilk kez dozunun saptanması gerekir. 

Yabancı kimyasal maddelerin toksik bir etki göstermeksizin bir defada 
verilebilen maksimum miktarına —"maksimum tedavi  dozu:  Dosis therapeu-
tica: TD"— denir. Ölüm meydana getirmemekle beraber, zehirlenme belir-
tilerine sebep olan miktara ise "Dosis toxica:  toksik  doz"  adı verilir. Bir defada 
öldüren doza ise "Dosis ietalis: Öldürücü  doz:  LD" denmektedir. 

Letal dozlar çeşitli şekilde tanımlanabiliı: 

Deney hayvanlarını öldüren en küçük miktara "Minimum Letal Doz: 
MLD; % 50 sini öldürücü miktar LD 5 0 ve % 100 ünü öldüren fatal doz ise 
LD 1 0 0 olarak gösterilir. 

Bilimsel açıdan toksisitenin ölçüsü, mediyan  letal doz  (LD5 0 ) dir. Bu, de-
ney hayvanlarının yarısını öldüren b :r dozu göstermektedir. 

Kimyasal bir madaenin toksisitesinin saptanmasında letal dozdan başka 
akut,  subakut,  kronik  ve özel toksisite  durumlarının da araştırılması gerekir. 

Zehirlenmeler, toksik bir maddenin meydana getirdiği semptomların 
belirme şekli ve müddeti, organizmaya giriş hızına göre akut, subakut ve kro-
nik olmak üzere başlıca 3 bölümde incelenebilir. 

Akut  zehirlenme:  Zehirin absorbsiyonu çabuk ve bir defada maruz kalınan 
miktarı yeter derecede olduğunda görülür. Örneğin % 0.35 oranında kar-
bonmonoksit bulunan bir havanın kısa bir müddet solunumu ile bir saatten 
önce ölümle sonuçlanan akut tipte zehirlenme ortaya çıkar. Bu tip bir zehir-



lenmede semptomlar hemen belirir ve ölüm kısa zamanda olur. Akut zehir-
lenmede zehir miktarı (doz) çok önemlidir. Absorbe olan zehirin bir defalık 
dozu (katı, sıvı ve gaz) ile bir çok hayati fizyolojik fonksiyonların bir veya bir 
çoğu bozulur. Akut zehirlenmede semptomlar kısa bir zaman içinde belirir. 
Zehirlenen kimsenin ölmesi veya ölümden kurtulması için geçen kritik za-
man da kısadır. Bazan, bir zehirin akut etkileri daha sonra ortaya çıkabilir. 
Akut bir radyasyona maruz kalındıktan sonra hayatın kısalması veya kanser 
olayının görülmesi gibi. Bu tip belirtilere gecikmiş akut  etki  denir. 

Subakut  zehirlenme:  Bir zehire bir müddet içinde (saat veya gün) bir çok 
defalar sık sık maruz kalma sonucu görülür. Zehirlenme semptomları o zehi-
rin akut zehirlenmede meydana getirdiği belirtilerle aynıdır. Birkaç saat de-
vamlı olarak bir tarım ilâcını tarlaya uygulayan kimsede (yeterli bir korunma-
yı sağlamadığı zaman) subakut zehirlenme görülebilir. Bu uygulama müddeti 
içinde devamlı olarak inhalasyonla alınan zehirli madde, akut zehirlenmeye 
sebep olan tek doz miktarına ulaşabilir. 

Kronik  zehirlenme:  Organizmada toplanmaya (akkümüle olmaya) elveriş-
li bir toksik maddeye uzun zaman maruz kalma sonucu görülür. Bu tip ze-
hirlenmelere en çok iş yerlerinde rastlanır: Az miktarda devamlı kurşuna 
maruz kalmada (kronik kurşun zehirlenmesi) görülür. Uzun zaman havası 
kirli şehirlerde yaşayan kimselerde de kronik zehirlenme belirtilerine rast-
lanır. 

2. Toksisite Araştırılmasında Genel Yöntem: 

Kimyasal maddelerin toksisiteleri deney hayvanları üzerinde yapılır. Bu 
incelemede izlenen yolu başlıca 4 bölümde toplamak mümkündür: 

1- Akut  toksisitenin  saptanması (sıçan ve farelerde LDS 0 tayini; köpekler-
de tek doz çalışmaları gibi). 

2- Subakut  toksisitenin  araştırılması. 

a) Sıçanlarda 6-13 hafta süreli toksisite araştırması. 

b) Köpeklerde 4-13 hafta süreli toksisite araştırması. 

3- Kronik  toksisitenin  saptanması. 

a) Sıçanlarda 1 yıl süre ile kimyasal maddenin uygulanması (3 doz düze-
yinde). 

b) Köpeklerde 6 ay süreli uygulama (3 doz düzeyinde). 

c) Başka bir türde 6 ay süreli uygulamanın incelenmesi. 

ç) Sıçan ve tavşanlarda çoğalmanın incelenmesi ile ilgili deneyler. 



4- Özel toksisite  incelemeleri. 

a) Kimyasal maddenin metabolizma üzerindeki etkisi. 

b) Kimyasal maddenin fizyolojik fonksiyonlar üzerinde etkisi. 

c) Gerektiğinde Mstokimyasal incelemenin yapılması. 

ç) Kanserojen, teratojen ve mutajenik etkilerin araştırılması. 

Akut Toksisitenin Ölçülmesi: 

Bir kimyasal maddenin toksisitesinin araştırılmasında ilk aaım farelerde 
(mice) letal dozun saptanmasıdır. Ancak deneysel bir araştırmada hayvanla-
rın hepsini incelemek olanaksızdır. 

İstatistik çalışmalarda bütün toplumu temsil edecek bir örnek  üzerinde 
inceleme yapılır. 

Bir A maddesinin letal dozunun saptanması için belirli standartlara sahip 
(kilo, yaş, cinsiyet, beslenme durumu v.s.) farelere belirli ve artan dozda bu 
maddeden uygulanır. Belirli bir süre sonra her hayvanın ölü veya canlı olup 
olmadığı saptanır. Her toksik maddenin öyle bir düşük dozu vardır ki hiç bir 
hayvanı öldürmez. Bunun yanında öyle yüksek doz vardır ki bütün hayvanları 
(gruptaki) öldürür. Ancak ilerde daha ayrıntılı açıklanacağı gibi, biyolojik 
varyasyon  denilen bir Kavram toksik doz üzerinde etkilidir. Aynı suştan 
bir deney hayvanları grubunda bile her hayvanın bireysel olarak bir ilaca 
vereceği cevap diğerinden farklı olabilir. 

Bu nedenle letal doz saptanmasında, bilimsel bir görüş olarak LD 5 0 nin 
ölçülmesi yapılmaktadır. Bunun için aynı suştan gelen deney hayvanları 
gruplara ayrıldıktan sonra, bir ilâcın aktifmiktarı artan dozlarda verilir. Her 
grupta ölen hayvan sayısı bu dozun fonksiyonu olacaktır. Bunun için absise, 
logaritma doz (veya doz mg/ kg) ordinata her dozdaki ölen hayvanların sayısı 
işaretlenerek tipik bir doz-cevap eğrisi elde edilir (Şekil 4). 

Doz-cevap eğrisi kuantal bir tipte sigmoid bir eğridir. Kademeli bir cevap 
sisteminde ise bu bir hiperbol dür. 

Tıpta bir ilâcın median tedavi dozu (ED5 0 ) da aynı şekilde hesaplanır. Bu 
iki median doz yani ED j n ve LD 5 0 arasındaki fark, o ilâcın kullanma emniyeti-
ni gösterir. Şekil (5) de görüldüğü gibi: 

Tedavi indeksi = 
ED50 

olarak tarif edebiliriz. 
Bu oran ne kadar büyükse o ilâcı güvenceli kullanabilme olanağı da o 

kadar fazladır. 



Şeki l 4 — LD,„ nin saptanması 
1. kümülat i f dağıl ım, 2. normal duyarl ık dağıl ımı 

Şeki l 5 — Tedavi indeksi kavramının grafikle göster i lmesi . 

Şekil 4 eğriler tipik bir kuantal log doz-cevap eğrisi olup, burada biyolo-
jik varyasyon da gösterilmiştir. 1 No.lu eğri median letal (veya effektif  te-
davi dozu) doz olup, gruptaki toplu cevap veren hayvanların % sayısına göre 
elde edilmiştir. 2 No.lu eğri ise gruptaki bireylerin ilâcın letal dozuna göre 
(veya tedavi dozuna) göre gösterdiği duyarlıktır. Pratik uygulamada biyolo-
jik varyasyonla ilgili duyarlıktan çok LD J 0 tipi eğri kullanılır (kümülatif hay-
van sayısına göre). Biyolojik varyasyonla ilgili (2) eğrisinin soldan sağa doğru 
olmak üzere olan % si, bu değere karşılık (1) eğrisindeki ölen kümülâtif 
hayvan sayısına eşittir. 

0 



Örnek:  A toksik maddesinin farelerde LD 5 0 değerini saptayalım. Bunun 
için 10 kişilik 5 hayvan grubuna bu ilâcın belirli bir eritici içinde artan dozlar-
da (5-10 mg/ kg) örneğin intraperitoneal olarak verilir ve her grup deneyi 
en az 5 kere tekrar edilir. Belirli bir müddet (toksik maddenin örneğin so-
lunum depresyonu nedeni ile ölüme sebep olduğu bilinsin ve 2 saat sonrası 
normal ölüm zamanı olarak saptansın) sonra her grupta ölen hayvanların sa-
yısı kaydedilir. 

Log doz-cevap eğrisi (şekil 4 daki gibi) her grup için hazırlanır. Her grup 
için LD s 0 değerleri grafikten bulunur. Bu değerler arasındaki fark istatistik 
bakımdan önemli derecede olmamalıdır. 

Akut toksisite deneylerinin ilk başlangıcı yukarda açıklandığı şekilde 
uygulanır. Böyle bir çalışma sırasında bile toksisite mekanizması hakkında bil-
gi edinilebilir: 

Ölümden önce hayvanın durumu incelenir. Konvülziyon görülüp görül-
mediği, solunumun kalpten önce yetersiz hale gelip gelmediği saptanır. Gast-
rointestinal bozukluk belirtisi, adale paralizisi (felci) olup olmadığı incelenir. 
Her ne kadar bu belirtiler hayvan türüne göre değişiklik göstermekte ise de, 
her türdeki bilgilerin toplanması ilâç toksisitesinin insandaki değerlendirmesi 
bakımından önemli bir bilgi kaynağıdır. 

Kronik Toksisite Deneyleri: 

Piyasaya sürülen yeni kimyasal maddelerin ve aynı derecede önem taşı-
yan yeni ilâçların hayvanlarda akut toksisiteleri saptanması yanında ayrıca 
kronik toksisite deneylerinin de yapılması gereklidir. A.B.D. nin Sağlık Ba-
kanlığına bağlı "Food and Drug Administration" bu deneylerin nasıl yapıla-
cağını açıklamıştır (Goldstein, 1969). 

Kronik toksisite deneylerinde, çeşitli türdeki deney hayvanlarına toksik 
belirtilerin görüleceği kadar yüksek dozda kimyasal madde uygulanır. He-
matolojik incelemeler, karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri yapılır. Ölüm-
den sonra otopsi ile patolojik ve histolojik değişmeler araştırılır. Ayrıca kar-
sinojenik etkisinin olup olmadığı uzun süreli deneylerle araştırılır. Hamile 
hayvanlarda teratojenesite incelemeleri yapılır. 

Kronik  toksisitenin  kantitatif  incelenmesi: Kimyasal bir maddenin toksi-
sitesi akut olduğu gibi, kümülatif özelliği nedeni ile de olabilir (kronik tok-
sisite). Kronik toksisitenin kantitatif değerlendirmesi ilâçlar kadar, çevreye 
yayılan ve endüstride kullanılan kimyasal maddeler için de çok önemlidir. 

Kronik toksisitede kantitatif çalışmalarda ortalama  ölüm zamanının 
(LT5 0 ) doza göre değişmesinin saptanması kullanılan yöntemlerden biridir 
(Raskova, 1968). 
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Örnek:  A kimyasal maddesi intraperitoneal olarak farelere her 24 saat-
te 3 doz seviyesinde (önceden saptanan tedavi dozunun 3 katı) tatbik edilsin. 
Bu deneye hayvanlar ölünceye kadar devam edilsin. Ortalama ölüm zamanı 
(LT5 0 ) ve ölümü meydana getiren doz saptandıktan sonra, doza karşı LT J 0 

ler işaretlenir (Şekil 6). Yapılan deneysel çalışma sonucunda ortalama ölüm 
zamanı logaritması (t50 ) ile bir günlük doz (D: mg/ kg) arasında: 

Log t 5 0 = log C - n log D (1) ilişkisi saptanmıştır. Burada C ve n kim-
yasal madde özelliğine bağlı sabitlerdir. 

50 100 m /̂kg 
Şeki l 6 — O r t a l a m a ölüm zamanı ile doz arasındaki i l işki 

(1) eşitliğinin antilogaritması alındığında, 

C 
= pir (2) 

olur ki, bundan da anlaşılacağı üzere LT J 0 doz eğrisi bir doğru değildir ve 
hiperbolik bir eğridir. 

Kronik toksisitesinin kantitatif araştırılmasında ölüm zamanı yerine 
diğer toksik cevaplar da alınarak yapılan araştırmalar vardır. 



Örneğin ultraviyole ışığı veya kimyasal kanserojenlerle beliren tümörle 
(kronik toksik etki) ile doz arasında da aynı tip ilişki saptanmıştır. 

LT 5 0 doz ilişkisi bilogaritmik olarak yapıldığından elde edilen eğri bir 
doğrudur. Kronik toksisite özellikle türler arasındaki toksisite farkını gös-
terme bakımından yararlıdır. Akut toksisite her hayvan türünde fark göster-
meyebilir, fakat kronik toksisitede bu fark ortaya çıkabilir. 

Kronik toksisitenin kantitatif değerlendirilmesinde böyle ilişkilerin sap-
tanması ve ölüm yerine diğer fonksiyonel ve morfolojik değişmelerin de alı-
nabilme olanağının bulunması çok önemlidir. 

Bu şekilde gerek ilâç ve gerekse diğer kimyasal maddelerin beklenmeyen 
toksisitelerinin önceden saptanması ile kronik ilâç tatbikatı ile ortaya çıkan 
risklerin azalmasını mümkün kılacaktır. 

Deney Hayvanlarına Göre Saptanan Toksisite Sonuçlarının İn-
sanlara Uygulanması: 

İlâçların klinik uygulanmasından önce deney hayvanları üzerinde yapı-
lan klinik öncesi toksisite deneylerinin sonuçlarının değerlendirilmesi son 
derece önemlidir. Bu bakımdan gerek hayvan türlerinin seçilmesi ve gerekse 
yapılan toksisite deneylerinin insana göre uygulanmasında bazı zorluklarla 
karşılaşılmaktadır. 

Hayvan türlerinin bir kimyasal maddeye toksisite açısından verdikleri 
cevap farklı olabilir. Örneğin sıçan ve tavşanlarda bulantı ve kusma refleksi 
yoktur. Genellikle iki hayvan türünde (sıçan ve köpekte) görülen toksik bir 
belirtinin insanda da görüleceği varsayımına göre hareket edilir. Bununla be-
raber, hayvan türlerinde görülmeyen bir toksik cevap uygulama sırasında in-
sanda görülebilir ve bu bazan büyük sorun ve tehlike ortaya çıkarabilir. 

Teratojenik etki bu konuda en önemli noktadır. Bir ilâç veya kimyasal 
maddenin insanda teratojenik olup olmadığını önceden kestirmek -hayvan 
deneylerine göre- için güvenilir bir yol yok gibidir. İnsanda teratojenik oldu-
ğu saptanan bu ilâcın, bazı hayvan türlerinde ve belirli koşullarda fötal mal-
formasyonlar meydana getirmek mümkündür. Çünkü aynı bir toksik cevap 
çeşitli hayvan türlerinde fakat farklı koşullarda meydana gelebilir. Ancak bu 
sorunu halletmez. Örneğin salisilatlar, eğer optimal koşullarda sıçanlara ve-
rilirse teratojenik etki gösterir ve buna göre teratojen olarak sınıflandırıl-
maları gerekir. Halbuki farelerde ve insanlarda ise hemen hemen kesinlikle 
teratojen değildir. Diğer taraftan, talidomit insanda teratojendir, fakat sı-
çanlarda değildir. 

Özetlenecek olursa, hayvan deneyleri, bir ilâç ve kimyasal maddenin 
preklinik toksisitesi bakımından tam bir kesin ölçü olmamakla beraber, 



hiç bir değeri olmadığını söylemek de büyük bir hatadır. Ancak aşağı sınıf 
hayvanlar kullanılırken çeşitli türlerde toksisite denemeleri yapmak ge-
rekir. Bir çok olaylarda ortaya çıkan toksisite, insandaki sonucu için değerli 
bir önder olabilir. Özellikle bu durum toksisitenin fizyolojik ve biyokim-
yasal proseslere olan etkisinin araştırılmasında doğrudur. Çünkü bu fonk-
siyonlar bütün hayvanlarda aynı derecede önemlidir. Nükleik asit ve pro-
tein sentezi, steroid metabolizması, sinir iletimi ile ilgili fonksiyon, kan 
yapısı, renal tubuler absorbsiyon ve sekresyon, kalp kasının kasılmasını 
(myocardial contractility) etkileyen toksisite deneyleri büyük yardımcıdır. 

Bunun dışında maymunların da deney hayvanı olarak kullanılmaları ge-
reklidir. Çünkü maymunların insanlarla filogenetik (phylogenetic: evrimsel 
gelişme) bir yakınlığı vardır. 

3. Toksisiteye Tesir Eden faktörler: 

Bir zehirin etki şiddetinin herşeyden önce organizmayı etkilediği yer-
deki konsantrasyonuna bağlı olduğu daha önce de açıklanmıştı. Bu konsan-
trasyon (miktar) ise zehirin absorbsiyonu,  detoksikasyon  ve vücuttan  atılma hız-
ları arasındaki  dengeye  bağlıdır. Örneğin alınan zehirin absorbsiyon hızı, o 
maddenin atılma hızından daha fazla ise, etki yerinde belirli bir konsantras-
yona erişerek sistemik etkide bulunması mümkün olur. 

İlâç ve diğer kimyasal maddelerin türlere göre büyük farklılık göster-
diğine değinilmişti. Bunun detoksikasyon ve biyotransformasyon mekaniz-
ması ile olan ilgisinden biyotransformasyon bölümünde bahsedilmişti. 
Türlere göre toksisitenin farklılığı ile ilgili diğer mekanizmalar ise -se-
lektif  toksisite-  konusunda açıklanacaktır. 

Bireysel faktörler: 

Bunun dışında diğer önemli bir konu da, bir ilâç ve kimyasal maddenin 
aynı türde farklı toksisite göstermesidir. 

Burada bir bireysel faktörlerle ilgili noktalar üzerinde durulacaktır. 

Bir maddenin toksik (ve tedavi) dozu aynı toplumdaki bireyler ara-
sında farklılık göstermektedir. Biyolojik varyasyonlar yani aynı türün birey-
lerine göre değişen başlıca faktörleri yaş, cinsiyet, sağlık ve beslenme, pa-
tolojik ve fizyolojik etkenler olmak üzere inceleyebiliriz. 

a) Yaş:  Bebek, çocuk, yetişkin yaşlar doz ve toksisiteyi etkiler. Bebek-
lerde, glukuronik asit konjugasyonunu sağlayan enzim sistemi henüz olmadı-
ğı için, bu yolla atılan ilâçlar (kloramfenikol gibi) toksik etki gösterir. 



Yeni doğmuş bebeklerin 6 aya kadar mide asiditesi düşük ve duodenum 
(on iki parmak bağırsağı) pH sı da yetişkinlere göre yüksektir. Bu yüzden 
bu çocuklar, bazı kimyasal maddelere karşı duyarlık gösterirler. Örneğin 
içme sularında, litrede 45-50 miligrama (mg) kadar nitrat iyonu bulunması 
yetişkinler için zararlı değildir. Halbuki bebeklerde (6 aya kadar) bu miktar 
siyanoza sebep olur. Duodenum pH sının yüksekliği, barsaklarda nitratı — » 
nitrite redükte eden bakterilerin buraya kadar yayılmasını engellemez. Bu 
nedenle çocukda nitrat barsağın yukarı kısımlarında da nitrite indirgenerek 
absorbe olur. Bu da bebeklerin kanında bulunan fötal hemoglobini kolayca 
methemoglobine çevirir. 

Genellikle çocuklar küçük, kilo bakımından düşük bireyler olduğu için, 
yetişkinlere göre daha az tedavi dozu uygulamak gerekir. Yetişkin bir kimse-
ye göre saptanan tedavi dozu ve toksik doz yaklaşık olarak çocuklar için, aşa-
ğıdaki formüllere göre hesaplanabilir. (Erişkin bir insanın ağırlığı 70 kg ola-
rak kabul edilmiştir). 

r Çocuğun yaşı 
Young formülü: — — X erişkin dozu 

Yaş 1 12 

Değiştirilmiş Clark formülü: Ç ° c u ğ u n ağ^ r l |ğ' ( k g) x d o z u 

Çocuklar ilâçlara karşı daha az dayanıklılık gösterdikleri gibi bazan da 
farklı cevap verebilirler. Örneğin barbitüratlar, çoğunlukla çocuklardan dep-
resyon yerine uyarıcı etki (excitement) gösterirler. Diğer taraftan belladon, 
kalomel ve strikninin toksik etkilerine büyüklerden daha çok dayanıklılık 
gösterirler. 

İleri yaşlılık da toksisitede önemli bir etkendir. Bu yaşlarda ilâç meta-
bolizması ile ilgili fizyolojik prosesler değişmiş, barsak motilitesi (hareketi) 
ve absorbsiyon yavaşlamıştır. Bu nedenle oral olarak tatbik edilen ilâç etkisi 
gecikebilir. Genellikle yaşlı kimseler de ilâç ve toksik maddelere karşı daya-
nıksızdırlar. 

b) Cinsiyet:  Deney hayvanlarında biyotransformasyon mekanizmasının 
cinsiyet konumlarının etkisinde olması nedeni ile ilâç ve toksik maddelerin, 
cinse göre önemli farklar gösterdiği bilinmektedir. Bu tip farklar insanlar 
arasında tam gösterilmemiştir. Bununla beraber kadınlar ilâç ve toksik mad-
delere daha az dayanıklılık gösterirler. 

Hamilelik zamanında, kadınlara ilâç verilmede dikkatli olmalıdır. Özel-
likle hamileliğin ilk zamanlarında embriyo ve fötusu etkileyen ve mal formas-
yonlara sebep olan ilâçlardan (antimetabolitler ve teratojenler) kaçınılmalı-
dır. 



c ) Beslenme durumu:  Midenin boş ve/a dolu olması toksisiteyi etkiler. 
Yemekle beraber veya yemekten hemen sonra oral yolla alınan zehirin ab-
sorbsiyonu açlık durumuna göre daha yavaş olur. Diğer taraftan kimyasal 
maddenin mide veya barsakta besin maddesi ile etkileşmesi toksisiteyi azal-
tıcı veya arttırıcı yönde olabilir. 

Bireyin genel beslenme durumu ve alışkanlığı kimyasal maddenin meta-
bolizma hızını önemli derecede etkiler. Örneğin glisin, sisteinle konjuge 
olarak atılan kimyasal maddelerin toksik etkileri proteince zayıf bir dietle 
beslenmede artar. 

Yağlı besinler yağda eriyen zehirlerin absorbsiyonunu kolaylaştırır. 

Monoamin oksidaz (MAO) inhibitörü olan ilaçlar, birçok biyolojik amin-
lerin metabolizmasını bozar. Bu nedenle, bu ilâçları alan kimseler tiramin gibi 
aminlerce zengin besin maddelerinden (bazı peynir cinsleri, kırmızı şarap) 
kaçınmalıdır. Aksi halde ciddi hipertansiyona yol açılabilir. 

çj Patolojik  faktörler:  Patolojik etkenler de kimyasal maddelerin toksi-
sitelerini etkiler. Hormonlar ilâç metabolizma hızını önemli şekilde değişti-
rirler. Örneğin adrenalektomi  (böbrek üstü bezinin çıkarılması) hayvanlarda 
histamin ve dijitale  karşı duyarlığı arttırır. 

Karaciğer ve böbreklerin patolojik durumları toksisiteyi arttırır. De-
toksikasyon olayının başlıca meydana geldiği organ olan karaciğerin bozuk-
luğu metabolizmayı yavaşlatır ve bu nedenle toksik etki artar. Böbrek fonk-
siyonlarının bozulması, toksik madde ve metabolitlerinin organlardan atılı-
şını yavaşlatarak kümülatif toksisiteye yol açabilir. 

d) Vücut  ağırlığı da toksisiteyi etkiler. (Doz miktarı bu nedenle kg başı-
na ifade edilir.) 

Zehirli Maddenin Veriliş Şekli, Fiziksel ve Kimyasal Özelliği 
İle İlgili faktörler: 

a) Veriliş  yolu:  Kimyasal maddelerin organizmaya giriş yolu, absorbsiyon 
hızı ve sistemik etki üzerinde önemli bir faktördür. Enjeksiyon yolları en ça-
buk etki gösterir ve toksisite şiddetini arttırır. Örneğin I.V yolla organiz-
maya giren ilâç, hiç bir kayba uğramadan doğrudan doğruya kan dolaşımına 
geçer. Kimyasal maddelerin toksik dozlarının ifadesinde bu nedenle veriliş 
yolunun bildirilmesi gerekir. 

b) Kimyasal  Maddenin Fiziksel  Yapısı  ve Veriliş  Şekli: 

Kimyasal maddenin toz, iri parça halinde olması ve çözücü içinde veril-
mesi toksisiteyi etkiler. Örneğin iri parçalar halinde oral yolla alınan A s 2 0 3 



mayı terketme kapasitesi aşılacaktır. Böylece -kümülâtif  zehir-  etkisi ortaya 
çıkacaktır. 

Yağda çözünen (lipid solubl) zehirler kümülâtif etki açısından entere-
sandırlar. Bu çeşit kimyasal maddeler alındıklarında vücudun yağ depoların-
da toplanırlar ve bu halleri ile tamamen inerttirler. Fakat uzun süren açlık 
gibi herhangi uygun bir koşulda yağ depoları erir ve bu arada kimyasal madde 
serbest hale geçerek (kan dolaşımına geçer) toksik etkisini gösterir. Halo-
jenli hidrokarbon yapısındaki insektisitler tipik örnektirler. 1940 yılından 
beri geniş çapta kullanılan bu insektisitler çeşitli besinlerdeki kalıntıları 
yolu ile insan ve hayvanlar tarafından alınmaktadırlar. Bir çok araştırmalar-
la bu insektisitlerin (DDT başta olmak üzere) insan ve hayvanların yağ doku-
larında biriktikleri saptanmıştır. Kronik toksisite açısından çok önemli bir 
toplum sorunu olarak düşündürücüdür. 

Kümülâtif etki ilâç toksisitesi bakımından da önemli bir durumdur. Ör-
neğin dijitoksin plazma proteinleri ile kuvvetle bağlanan ve bu nedenle yavaş 
elimine olan bir ilâçtır. Eğer tedavi dozu dikkatle düzenlenmezse bu birikme 
ciddi toksik etkiye yol açar. 

b) İlâç Rezistansı  (İlâca  dayanıklık)  ve Tolerans: 

Doğuştan hayat boyunca kimyasal bir madde veya ilâcın normal etki-
lerine karşı daha az duyarlık gösterme yani rezistan  olma genellikle genetik 
kontrol altındadır. Kalıtımsal (irsi) rezistanlık mikroorganizmalar ve insekt-
lerde önemli rol oynamaktadır. Bir insekt popülasyonunun devamlı olarak 
bir insektisite maruz kalması sonucunda, bu suşlarda dayanıklık hemen beli-
rebilir (örneğin ev sineklerinin DDT ye karşı dayanıklık kazanmaları gibi). 

Tolerans  ise sonradan kazanılan bir rezistans durumudur. Tolerans, kim-
yasal madde veya ilâca devamlı olarak maruz kalan kimselerin, zamanla bu 
maddenin bilinen normal fonksiyonlarını sağlamak için daha fazla miktarının 
gerekmesi halidir. Yani bir ilâcın normal tedavi dozuna daha az cevap vermek-
tedir. Örneğin 10-15 miligram (mg) morfin sülfat, kronik ağrısı olan bir has-
taya günde iki defa cilt altından verilirse, bir hafta kadar sonra aynı miktarın 
bu ağrıyı gideremediği görülür. Aynı etkiyi sağlamak için dozun tedricen 
arttırılması gerekir. 

İlâç ve zehirlere karşı tolerans kazanılmasını sağlayan mekanizmalar 
çeşitlidir. 

b^ Kimyasal maddenin, intestinal  (barsaktan) absorbsiyon  özelliğinin 
azalması, o ilâca karşı toleransı sağlar. Arsenophagia (Afsenofaji) buna en 
güzel örnektir. Avusturya yerlileri, fiziksel aktivitelerini arttırdığı gerekçe-



siyle düzenli bir şekilde arsenik trioksit alırlar (ağız yolu ile). Yıllarca buna 
devam edenlerin, letal dozun birkaç misline karşı dayanıklık gösterdiği gö-
rülmüştür. Hayvan deneylerine göre, ağız yolu ile alınan arseniğe karşı ka-
zanılan toleransın, bu maddenin barsaktan absorbsiyonunun zamanla azal-
ması ile ilgili olduğu anlaşılmıştır. Aynı durum, kronik alkolizmde de görülür. 

b2) Devamlı olarak alınan ilâcın metabolizmasının  hızlanması veya eli-
minasyon hızının artması ile tolerans kazanılabilir. Kronik alkoliklerde, al-
kolün organizmadan atılışı hızlanır. 

b3) Bir çok ilâçlarla kazanılan tolerans, yukarıdaki basit mekanizmalarla 
açıklanamaz. Örneğin merkezi sinir sistemini etkileyen ilâçlar (narkotik a-
naljezikler, barbitüratlar gibi) gibi. Genel olarak bu tip toleransın açıklan-
ması sellüler veya moleküler düzeyde olmaktadır. 

Bir maddeye karşı kazanılan tolerans, kimyaca aynı gruptaki diğer mad-
de için de geçerlidir (çapraz  tolerans). 

Tolerans, ilâç bağımlılığının (drug dependence) üç önemli özelliğinden 
biridir. 

4. İlâç Veya Kimyasal Maddelerin Bir Arada Verilmelerinin 
Toksisiteye Etkileri (İlâç Etkileşmesi): 

Aynı anda organizmaya giren iki kimyasal madde veya ilâç, 

a) Birbirlerinden tamamen ayrı bağımsız fizyolojik etkide bulunabilir-
ler, 

b) Aynı organda aynı tip bir etki gösterebilirler (sinerjizmj  veya 

c) Karşıt etkide bulunabilirler (antagonizmj. 

a) Sinerjizm: 

Aynı yönde ve şekilde etki eden iki kimyasal madde, aynı anda alındık-
larında, etkileri aynı yönde ise "sinerjik  etki"  ortaya çıkar. Bu iki şekilde ola-
bilir: 1 - Additif  etki,  2- Potensiyalizasyon. 

Additif etkide, organizmaya giren ve aynı yönde etki gösteren iki ilâcın 
toplu etkisi, bunların ayrı ayrı iken meydana getirdikleri farmakolojik veya 
toksikolojik etkinin cebirsel toplamına eşittir. Addisyon özellikten farma-
kolojide yararlanılır. Örneğin (aspirin + fenasetin) kombinasyonu additif 
etki gösteren bir ilâç preparatıdır. 

(Histamin + asetil kolin), kan basıncını additif bir etki ile düşürürler. 

Potensiyalizasyonda ise, bir A kimyasal maddesi diğer bir B kimyasal 
maddesinin fizyolojik etkisini arttırır. Bu durumda A potensiyatör olarak et-
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kimekte ve sonuçta (A + B) maddesinin toplu etkisi, bunların ayrı ayrı gös-
terdikleri etkinin cebirsel toplamından daha büyüktür. 

Barbitüratlarla trankilizanların bir arada alınması potensiyalizasyon için 
bir örnektir. 

Toksikolojide en önemli örnek, alkoliklerin, alkol etkisini arttırmak i-
çin beraberinde barbitüratlı ilâçları (optalidon gibi) almalarıdır. Hipnotikler, 
trankilizanlar ve antihistaminikler alkolün etkisini potansiyalize ederler. 
Karbonmonoksitin toksik etkisinin narkotik buharlar karşısında artması ise 
sinerjizme önemli bir örnektir. 

b) Antagonizma: 

Bazan da bir ilâç veya kimyasal madde, diğerinin etkisini azaltır veya or-
tadan kaldırır. Bu tip ilâç etkileşmesine "antagonizma",  etkiyi ortadan kal-
dıran kimyasal maddeye de "antagonist"  adı verilir. Antagonizmadan zehir-
lenmelerin tedavisinde çok yararlanılır. 

Antagonist etki, kimyasal, fizyolojik veya farmakolojik olur. 

Kimyasal  antagonizmada,  ilâç veya zehir molekülü antagonist madde ile 
kimyasal bir değişmeye uğrayarak biyolojik aktivitesini kaybeder. Örneğin 
fosforla zehirlenmede, bakır sülfat (antidot) olarak verilir. Çünkü, bakır fos-
für meydana gelerek fosforun etkisi ortadan kalkar. 

"Fizyoloiik  antagonizmada,  antagonist madde ilâcın fizyolojik etkisini, ters 
yönde bir etki ile ortadan kaldırır. Örneğin asetilkolin veya histaminin bar-
sak üzerindeki büzücü (kontraksiyon) etkisi, adrenalinin zıt etkisiyle yok 
edilir. Morfin ile zehirlenmede kullanılan N-alliInormorfin de fizyolojik bir 
antagonizma ile etkisini gösterir. 

Farmakolojik  antagonizmada,  antagonist madde, (reseptör-ilâç agonist) 
kompleksini bozarak, agonistin etkisini azaltır. Agonist, reseptörle birleşerek 
farmakolojik etkisini gösteren maddedir (ilâçtır). Örneğin asetilkolinin, nö-
romusküler barsaktaki etkisinin dekamentonyum (decamethonium) veya 
suksamentonyum (suxamethonium) tarafından kaldırılması farmakolojik 
antagonizmaya örnektir. 

İlâç Duyarlığı: 

İlâç ve kimyasal maddelerin beklenen etkileri yanında, eklenmeyen et-
kileri de vardır. Bazı bireyler, bazı ilâçlara karşı aynı toplumdaki diğer şahıs-
lara göre daha fazla hassasiyet (duyarlık)  gösterirler. 

Bireysel  duyarlık  (İndividual sensitivity) yalnız o şahıs için özel bir belirti 
olabildiği gibi, doğuştan veya sonradan kazanılmış bir duyarlık nedeni ile de 
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olabilir, fakat görülen anormal reaksiyon önceden tahmin edilemez. Bu 
-beklenmeyen toksik belirtiler- sınıfındandır. 

a) Önce, ilâç etkisinin istatistik değerlendirilmesine göre olasılık içinde 
olan duyarlıktan bahsedeceğiz. Bir ilâcın bir toplumda doz - cevap ilişkisi 
olarak gösterdiği değişikliğe göre elde edilen dağılım eğrisinin (Şekil 4) has-
sas ucunda bulunan ve böylece cevapları kantitatif açıdan farklılık gösteren 
şahıslar -Hipersansitivite-  gösterirler. Yani bir ilâcın normal tedavi dozunda 
dayanamazlar ve aşırı dozla ilgili toksik belirtiler ortaya çıkar. İşte normal 
ilâç uygulanması veya belirli bir miktardaki kimyasal maddenin alınmasında 
görülen farmakolojik veya toksikolojik etki şiddetinin -beklenene göre-
daha fazla olması "aşırı duyarlık"  olarak isimlendirilir. Aşırı duyarlık hastalık 
veya başka bir ilâcın mevcudiyeti ile ortaya çıkabilir. 

Örneğin kronik astımı olan bir şahısa, normal bir kimseye etkimeyecek 
dozda histamin verilmesi böyle bir hastada bronş daralmasına sebep olur. Aşı-
rı duyarlık pek az kimsede görülen bir tepki olup, o ilâcın mutad dozundan 
aşağı miktarları ile bilinen özelliklerin aşırı bir belirtisi şeklinde ortaya çı-
kar. Ayrıca şahsın önceden bir maddeye duyarlık kazanması şart değildir, 
yani ilk verilişte ortaya çıkabilir (allerjiden farkı). 

İdiyosenkrazi: 

Konjenital ve anormal bir ilâç reaksiyonudur. Normal ilâç etkisinden 
farklı olarak görülen bu anormal reaksiyon kalitatif veya kantitatif nitelikte 
olabilir, idiyosenkrazi deyimi, yakın zamana kadar, ilâçlara karşı anormal 
cevap veren şahıslarda görülen özel reaksiyonlar anlamında kullanılırdı. İdi-
yosenkrazi bir ilâcın küçük dozları ile ortaya çıkabilir ve görülen reaksiyon 
aşırı dozlarda normal şahıslarda beklenen yan etkiler olabildiği gibi tamamen 
de farklı olabilir. İdiyosenkrazinin nedeni ile ilgili mekanizma çalışmaları son 
zamanlarda ilerlemiştir. Farmakogenetikteki ilerlemelerle, bazı idiyosenk-
ratik cevapların aydınlatılması mümkün olmuştur. 

Genetik yapıdaki bir eksiklik nedeni ile, bir toplumdaki bazı bireylerde 
(veya cinslerde) anormal protein (enzim, hemoglobin, diğer vücut proteinleri 
gibi) bozukluğu olabilir. Buna bağlı olarak, bazı ilâç ve kimyasal maddeler bu 
bireylerde idiyosenkrazi meydana getirir. Aşağıda bazı önemli ve genetik 
nedene bağlı idiyosenkrazi olaylarına örnek verilmiştir: 

Herediter  methemoglobinemi: Nitritler ve methemoglobinemiye sebep 
olan ilâçlar (anilin türevleri) bazı şahıslarda herediter olarak anormal şekilde 
uzun etkiyerek methemoglobinemi yaparlar. Normal kimselere, hemoglo-
binin pek az bir kısmı (% 1 kadarı) methemoglobin şeklindedir. Spontan 



olarak nin F e + + + oksitlenmesiyle meydana gelen methemoglobinin bu 
düşük seviyesi, Fe + + + ün devamlı bir şekilde eritrositlerde bulunan 4 ayrı 
redüktif (indirgen) enzim sistemle Fe + + ye indirgenmesiyle sağlanır. Bu me-
kanizmalardan üç tanesi askorbik asit, glutation veya NADPH'ı indirgen 
olarak kullanırlar. Dördüncü ve en önemlisi ise "NADPH methemoglobin 
redüktaz" enzimidir. Herediter methemoglobinemide bu sonuncu enzim 
eksiktir. Böyle kimseler doğuştan siyanozislidir ve nitrit, klorat, kinonlar, 
metilen mavisi, anilin, asetanilid, nitrobenzen, sulfonamidlere karşı duyar-
lıdırlar. 

Primakin  duyarlığı  ve favizm:  Antimalaryal bir ilâç olan primakin, normal 
kimselere günlük 30 mg dozda verildiğinde, göze çarpan bir yan etki görül-
mez. Halbuki zenci erkeklerin % 5-10 u, normal primakin dozuna karşı 
duyarlık gösterirler ve bunlarda akut hemolitik anemi belirir. Bu durum yal-
nızca bir yan etkiye karşı açığa çıkan duyarlık değildir. Çünkü bir çok etnik 
gruplarda yüksek dozlarla bile hemoliz olayı görülmez. 

8-aminokinolin türevi olan primakine hassas eritrositlerin invivo olarak 
tanımlanması 1955 de yapılmıştır. Daha sonraki araştırmalarda, bu eritrosit-
lerde indirgenmiş glutation (GSH) oluşumunun düşük olduğu anlaşılmıştır. 
Halbuki eritrositlerde sülfidril grubu ihtiva eden GSH gibi maddelerin ek-
sikliği hemolitik maddelere karşı mekanizmayı durduramaz ve hemoliz olayı 
meydana gelir. GSH eksikliğinin ise, hemolize eğilimli eritrositlerde G6PD 
(Glukoz -6- fosfat dehidrogenaz) enziminin yokluğu ile ilgili olduğu gösteril-
miştir. G6PD, oksitlenmiş glutationun (GSSG) indirgenmesinde önemli bir 
enzimdir: 

GSSG + NADPH + H+ — > 2 GSH + NADP + 
reduktaz 

Glukoz-6-fosfat + NADP+ G 6 P D > 6-fosfoglukronik asit + NADPH 

İşte genetik bir eksiklikle G6PD eksikliğine bağlı olarak bazı ırklarda 
primakin ve benzeri ilâçlara karşı bir duyarlık vardır. Böyle şahıslarda ilâcın 
verilmesinden bir kaç gün sonra hemoliz başlar, hemoglobin miktarı düşer, 
idrarın rengi hemoglobinuria nedeni ile koyulaşır. Hemolitik anemiye bağ-
lı olarak sarılık (icterus) görülür. 

G6PD eksikliğine bağlı olarak Akdeniz bölgesi halkında görülen -fa-
vizm-  de aynı nedenle ortaya çıkar. 1894 de İtalyan doktoru Montano, v/'c/'o 
faba  yenmesi veya bu bitkinin polenlerinin inhalasyonu sonucu bazı kimseler-
de hemolitik anemi görüldüğünü saptamıştır, buna -favizm- denir. Vicia 
Faba'aan izole edilen Vicine  ve Divicine  isimli iki glikozidin aglikonlarının et-



(alloxan) selektif toksik etkisini, pankreasın Langerhans adacıklarının /5-
hücrelerinde göstermesi gibi (insulin sentezini inhibe eder). 

b) Aynı  tür  içinde, toplumdaki bazı bireyler bir kimyasal maddenin be-
lirli konsantrasyonda beHensn toksik etkisine daha hassas veya dayanıklı 
olabilirler. Örneğin ev sineklerinin (Musca domestica) bir çok suşları zaman-
la DDT'ye rezistan olmuşlardır (dayanıklılık kazanmışlardır). Bu tip selekti-
vite daha çok genetik kontrol altındadır. 

c) Çeşitli  türler  arasında selektivite:  Kimyasal bir maddenin bir türde 
toksik, diğerinde ise zararsız hatta terapötik tesirli olması hali o maddenin 
"türe" göre selektifliğini gösterir. Bilhassa bu tür selektiviteden kemoterapi 
ve tarımda yararlanılmaktadır. 

Selektif Toksisitenin Dayandığı Mekanizmalar: 

Bir maddenin selektif toksisiteye sahip olması, bazı mekanizmalarla 
mümkün olmaktadır. Selektivitenin durumuna göre bu mekanizmalardan bir 
veya bir kaçı rol oynayabilir. 

a) Biyotransformasyon mekanizmasının farklılığı, 

b) Reseptör sistemlerine bağlı spesifiklik, 

c) Hücre yapısının farklılığı, 

ç) Dağılım faktörünün farklılığı ve 

d) Fizyolojik olaylardaki farklılık selektif toksisiteyi meydana getirir. 

a) Biyotransformasyonun  Etkisi: 

Bir maddenin toksik etkimesinde, metabolizma hızı ve şeklinin kantita-
tif önemi olduğundan bahsedilmiştir. Bu nedenle kimyasal bir maddenin bi-
yotransformasyon farklılığı da selektif toksisiteye sebep olacaktır. 

Kemoterapi'nin  selektif toksisiteden yararlanması bilhassa bu mekaniz-
ma nedeniyledir. Kemoterapi "bir ilâcın konakçı organizmaya zarar verme-
den, işgal eden organizmaya zarar verecek şekilde kullanılmasını" ifade eden 
bir deyimdir. Parazit, bakteri, protozoa ve kanserli dokularla savaşta bu tür 
ilâçlar kullanılmaktadır. 

Buna en iyi örnek sulfanilamidlerin bakterilerdeki folik asit metaboliz-
masına etkisini gösterebiliriz. Birçok mikroorganizmalarda p-amino-benzoik 
asit (PABA) esansiyel bir metabolittir ve bakteriler bu maddeyi folik asit 
sentezinde kullanırlar. PABA in bir analoğu olarak (antimetabolit) sulfanil-
amid bu sentezi bozar ve bakterilerin yaşaması durur. Halbuki hayvanlar ve 
insanlarda folik asit esansiyel bir vitamin olduğu için, sulfanilamidler insan-
lar açısından ilâç, bir çok bakteriler için ise toksik bir maddedir. 



olarak FeH + nin Fe + + + oksitlenmesiyle meydana gelen methemoglobinin bu 
düşük seviyesi, Fe + + + ün devamlı bir şekilde eritrositlerde bulunan 4 ayrı 
redüktif (indirgen) enzim sistemle Fe + +ye indirgenmesiyle sağlanır. Bu me-
kanizmalardan üç tanesi askorbik asit, glutation veya NADPH'ı indirgen 
olarak kullanırlar. Dördüncü ve en önemlisi ise "NADPH methemoglobin 
redüktaz" enzimidir. Herediter methemoglobinemide bu sonuncu enzim 
eksiktir. Böyle kimseler doğuştan siyanozislidir ve nitrit, klorat, kinonlar, 
metilen mavisi, anilin, asetanilid, nitrobenzen, sulfonamidlere karşı duyar-
lıdırlar. 

Primakin  duyarlığı  ve favizm:  Antimalaryal bir ilâç olan primakin, normal 
kimselere günlük 30 mg dozda verildiğinde, göze çarpan bir yan etki görül-
mez. Halbuki zenci erkeklerin % 5-10 u, normal primakin dozuna karşı 
duyarlık gösterirler ve bunlarda akut hemolitik anemi belirir. Bu durum yal-
nızca bir yan etkiye karşı açığa çıkan duyarlık değildir. Çünkü bir çok etnik 
gruplarda yüksek dozlarla bile hemoliz olayı görülmez. 

8-aminokinolin türevi olan primakine hassas eritrositlerin invivo olarak 
tanımlanması 1955 de yapılmıştır. Daha sonraki araştırmalarda, bu eritrosit-
lerde indirgenmiş glutation (GSH) oluşumunun düşük olduğu anlaşılmıştır. 
Halbuki eritrositlerde sülfidril grubu ihtiva eden GSH gibi maddelerin ek-
sikliği hemolitik maddelere karşı mekanizmayı durduramaz ve hemoliz olayı 
meydana gelir. GSH eksikliğinin ise, hemolize eğilimli eritrositlerde G6PD 
(Glukoz -6- fosfat dehidrogenaz) enziminin yokluğu ile ilgili olduğu gösteril-
miştir. G6PD, oksitlenmiş glutationun (GSSG) indirgenmesinde önemli bir 
enzimdir: 

GSSG 
GSSG + NADPH + H+ , . . , — ^ 2 GSH + NADP + 

reduktaz 

G6PD 
Glukoz-6-fosfat + NADP+ ^ 6-fosfoglukronik asit + NADPH 

İşte genetik bir eksiklikle G6PD eksikliğine bağlı olarak bazı ırklarda 
primakin ve benzeri ilâçlara karşı bir duyarlık vardır. Böyle şahıslarda ilâcın 
verilmesinden bir kaç gün sonra hemoliz başlar, hemoglobin miktarı düşer, 
idrarın rengi hemoglobinuria nedeni ile koyulaşır. Hemolitik anemiye bağ-
lı olarak sarılık (icterus) görülür. 

G6PD eksikliğine bağlı olarak Akdeniz bölgesi halkında görülen -fa-
v/zm- de aynı nedenle ortaya çıkar. 1894 de İtalyan doktoru Montano, vicia 
faba  yenmesi veya bu bitkinin polenlerinin inhalasyonu sonucu bazı kimseler-
de hemolitik anemi görüldüğünü saptamıştır, buna -favizm- denir. Vicia 
Faba'aan izole edilen Vicine  ve Divicine  isimli iki glikozidin aglikonlarının et-



ken madde olduğu üzerinde durulmaktadır. Bu aglikonlar: convincine (2.6 
diamino -4.5 dihidroksi pirimidin) ve izouramil (2.4.5 trihidroksi -6- amino-
pirimidin) pirimidin yapısındadırlar. Favizm, Sardinya, Sicilya, Güney İtalya, 
Yunanistan, Türkiye, İspanya ve İsrail'de görülen genetik bir hemolitik ane-
midir. En yüksek oran ise Sardinya'dadır (% 0.5). 

G6PD eksikliği olan bireyler, primakin ve favadan başka pamakin, sui-
fanilamidler, sulfon bileşikleri, naftalin, asetilsalisilik asit, kinin, fenasetin, 
asetanilid, piramidon, kloramfenikol gibi oksiden ilâç ve kimyasal maddelere 
de idiyosenkrazi tipinde bir duyarlık göterirler. 

Suksinilkoline  duyarlık:  Bu ilâç adale gevşeticisi olarak anestezide ve şok 
tedavisinde kullanılır. Normal kimselerde ilâcın etkisi çok kısa sürer, çünkü 
çok çabuk olarak serum psödokolinestrazı tarafından hidroliz edilir. Gene-
tik nedenle bu enzimin eksik olduğu kimselerde bu ilâcın etkisi uzayarak 
paralize sebep olur. 

Bugün bir çok idiyosenkratik tipte duyarlık genetik kontrol eksikliğine 
bağlı olarak açıklanmıştır. Yukarıda ancak bir kaç tanesi bu mekanizmayı 
açıklamak amacı ile örnek verilmiştir. 

Allerj i : 

Sansibilite adı da verilen ilâç ve kimyasal maddelerle meydana gelen 
allerji, immünolojik bir olaydır. Yani kimyasal bir maddeye karşı beklenmeyen 
bir duyarlığın ve tepkinin antijen-antikor reaksiyonu ile açıklanabilmesidir. 

ilâç ve kimyasal maddelere karşı beliren allerjik reaksiyon mekanizması, 
diğer yabancı proteinlerle ortaya çıkan allerji ile aynıdır. İlk reaksiyon, 
allerjiye sebep olan kimyasal madde veya metabolitinin endojen bir proteinle 
birleşerek antijen meydana getirmesidir. Antijen meydana getiren küçük 
moleküllü kimyasal maddelere hapten adı verilir. Haptenle antijen meydana 
getiren protein ise taşıyıcı görevini yapmaktadır. 

Antijen — ^ antikor meydana getirerek sensitizasyona (duyarlığa) 
sebep olur. Antikor, büyük molekül ağırlıklı proteindir ve kan dolaşımında 
serbest olduğu gibi bir dokuda da yerleşmiş olabilir, ilâcın ilk tatbikinden 
sonra meydana gelen antikor, ikinci bir tatbikten sonra meydana gelen anti-
jenle birleşerek allerjik reaksiyon açığa çıkar. Bu reaksiyon sonucu açığa 
çıkan kimyasal madde organizmada çeşitli allerjik reaksiyonlara neden olur, 
ölüm dahi meydana gelebilir. Histamin, serotonin, bradikinin önemli media-
tör maddelerdir. Kan basıncının düşmesi, kapiler geçirgenliğin artması, 
bronşiyal kasların büzülmesi, ağrı hissi, iltihabi reaksiyonlar, ürtiker gibi al-
lerjik belirtilere sebep olurlar. 



Allerjide, hipersansitiviteden farklı olarak, organizmanın o maddenin 
organizma ile ilk teması gerekir. Ancak maddenin ikinci kez organizmaya gi-
rişinde allerji görülür. Allerji tedavi dozunun çok altında bir miktarı ile or-
taya çıkabilir. 

Allerjik reaksiyon şekli ile kimyasal madde strüktürü arasında bir iliş-
ki yoktur. Aynı madde değişik allerji olaylarına sebep olabilir. Fakat bazı 
kimyasal strüktürün allerjik reaksiyon ile ilişkili olduğu saptanmıştır. NH2 , 
NO z veya halojenli benzen bileşikleri (prokain kloramfenikol), azotlu hetero-
siklik halkaları (aminopirin, fenil butazon, imidazol, pirimidin), diazonyum, 
tiol, sulfonik asit, aldehit, kinon gruplar, bir kimyasal maddeye hapten özel-
liği verir. 

(Penisilin) allerjisi en çok bilinen bir ilâç allerjisidir. Yapılan araştırmalara 
bu allerjiden penisilinin metaboliti olan penisiloik (penicilloic) asidin sorum-
lu olduğu saptanmıştır. 

Allerjide  çapraz  özellik  vardır.  Yani bir bileşiğe karşı kazanılan duyarlık 
yapı bakımından benzeri diğer bileşikler için de geçerlidir. Örneğin 2.4-di-
nitroklorobenzen fabrikasında bu madde ile çalışan işçilerde allerjiye (derma-
tit) sebep olur. Yapılan araştırmalara göre, 17 tip kloro- ve nitrosubstitüe 
benzen bileşiklerinden 10 tanesinin sensitizasyon yaptığı saptanmıştır. 

5. Selektif Toksisite: 

Daha önceki konularda açıklandığı üzere ilâçların farmakolojik (tera-
pötik tesiri) ve toksik (sağlığa zararlı ve öldürücü etkileri arasındaki 
fark kantitatiftir. Diğer taraftan bir kimyasal maddenin ilâç olarak kullanıl-
ması için selektif özelliği olması gerekir. Yani bir tür veya aynı organizmanın 
bir dokusuna şifa veren bir madde, diğer bir tür veya doku için toksik etki-
yebilir. 

Örneğin antibakteriyal ilâçlar, insan (konakçı organizma) için faydalı 
fakat bakteriler için toksik bir maddedir. 

İşte kimyasal bir maddenin belirli bir konsantrasyonda belirli bir doku 
veya türe spesifik olarak toksik etkimesine "selektif toksisite" denir. Selek-
tif toksisite'den farmakodinami (kemoterapi) ve modern tarımda (pestisit-
ler) yararlanılmaktadır. 

Selektivite: a) Aynı organizmada 

b) Aynı türler arasında veya 

c) Değişik türler arasında olabilir. 

a) Bir kimyasal madde, bir organizmanın yalnız bir doku,  hücre veya mo-
leküler  seviyede  bir bölgesine (reseptörler) toksik olabilir. Örneğin alloksanın 



(alloxan) selektif toksik etkisini, pankreasın Langerhans adacıklarının 
hücrelerinde göstermesi gibi (insulin sentezini inhibe eder). 

b) Aynı  tür  içinde, toplumdaki bazı bireyler bir kimyasal maddenin be-
lirli konsantrasyonda beklensn toksik etkisine daha hassas veya dayanıklı 
olabilirler. Örneğin ev sineklerinin (Musca domestica) bir çok suşları zaman-
la DDT'ye rezistan olmuşlardır (dayanıklılık kazanmışlardır). Bu tip selekti-
vite daha çok genetik kontrol altındadır. 

c) Çeşitli  türler  arasında selektivite:  Kimyasal bir maddenin bir türde 
toksik, diğerinde ise zararsız hatta terapötik tesirli olması hali o maddenin 
"türe" göre selektifliğini gösterir. Bilhassa bu tür selektiviteden kemoterapi 
ve tarımda yararlanılmaktadır. 

Selektif Toksisitenin Dayandığı Mekanizmalar: 

Bir maddenin selektif toksisiteye sahip olması, bazı mekanizmalarla 
mümkün olmaktadır. Selektivitenin durumuna göre bu mekanizmalardan bir 
veya bir kaçı rol oynayabilir. 

a) Biyotransformasyon mekanizmasının farklılığı, 

b) Reseptör sistemlerine bağlı spesifiklik, 

c) Hücre yapısının farklılığı, 

ç) Dağılım faktörünün farklılığı ve 

d) Fizyolojik olaylardaki farklılık selektif toksisiteyi meydana getirir. 

a) Biyotransformasyonun  Etkisi: 

Bir maddenin toksik etkimesinde, metabolizma hızı ve şeklinin kantita-
tif önemi olduğundan bahsedilmiştir. Bu nedenle kimyasal bir maddenin bi-
yotransformasyon farklılığı da selektif toksisiteye sebep olacaktır. 

Kemoterapi'nin  selektif toksisiteden yararlanması bilhassa bu mekaniz-
ma nedeniyledir. Kemoterapi "bir ilâcın konakçı organizmaya zarar verme-
den, işgal eden organizmaya zarar verecek şekilde kullanılmasını" ifade eden 
bir deyimdir. Parazit, bakteri, protozoa ve kanserli dokularla savaşta bu tür 
ilâçlar kullanılmaktadır. 

Buna en iyi örnek sulfanilamidlerin bakterilerdeki folik asit metaboliz-
masına etkisini gösterebiliriz. Birçok mikroorganizmalarda p-amino-benzoik 
asit (PABA) esansiyel bir metabolittir ve bakteriler bu maddeyi folik asit 
sentezinde kullanırlar. PABA in bir analoğu olarak (antimetabolit) sulfanil-
amid bu sentezi bozar ve bakterilerin yaşaması durur. Halbuki hayvanlar ve 
insanlarda folik asit esansiyel bir vitamin olduğu için, sulfanilamidler insan-
lar açısından ilâç, bir çok bakteriler için ise toksik bir maddedir. 



Razı bakteriler,  bilhassa gram (—) ler penisilinin toksisitesine karşı da-
yanıklıdırlar. Zira bu tiplerde penisilinin etkisini bertaraf edecek, yani pe-
nisilini penisiloik asite çevirecek "penisilinaz" enzimini içerirler. 

Modern tarımda  yine aynı mekanizma nedeniyle selektif toksisiteden is-
tifade edilir. Örneğin indirekt tesirli organik fosforlu insektisitlerden mala-
tionun böceklere toksik olduğu halde memelilere hemen hemen toksik 
olmamasının nedeni, bu türlerde farklı bir metabolik yolla biyotransformas-
yona uğramasındandır. Aşağıdaki şemada bu görülmektedir. (Şekil 7) 

Malation (inaktif) 
oksidasyon 
(böcekte) 

Hidroliz 
(Memelide) 

Malaokson (aktif) 

Hidroliz 
(Memelide) 

İnert madde İnert madde 
Şeki l 7 — Malationun selektif toksisite mekanizmas ı 

Memelilerde "karboksiesteraz"  aktivitesi yüksek olduğundan malatio-
nun kendi daha çabuk hidroliz olarak inert hale geçer. Böceklerde ise aynı 
enzim aktivitesi daha düşük olduğundan, malation daha çabuk şekilde asıl 
aktif (toksik) madde olan malaokson'a çevrilir. 

b) Reseptör  ve Enzimlere  Selektivite: 

Reseptörlerle birleşen kimyasal maddeler strüktür ve konfigürasyon 
bakımından büyük bir spesifik özelliğe sahip olmalıdırlar. Bu birleşme ve et-
kide steroizomerinin de önemi büyüktür. Örneğin L-epinefrin, D-izomerine 
göre çok daha aktiftir. 

Reseptörlerin organizmada çeşitli anatomik bölgelere yayılması bu se-
lektiviteyi sağlamaktadır. Kurar'ın etki şekli bu görüşü destekleyen iyi bir 
örnektir. Bu madde nöromuskuler birleşme yerlerindeki (adale son plakta) 
kolinerjik reseptörlere selektif bir affinite göstererek adale paralizine sebep 
olur. 

Enzimler de makromoleküler yapı ve spesifiklik bakımından reseptör 
olarak düşünülebilir. Buna en iyi örnek siyanür  (CN~) ve karbon  monoksidin 
(CO) etki tarzlarını verebiliriz. Her iki madde de demirle birleşme özelliğine 
sahiptir ve selektif olarak, demir ihtiva eden enzimlerin zehirleridir. Ancak 
CN - ün üç değerli demire (Fe+3) CO in ise iki değerli demire (Fe+ 2 ) affinite-



si fazladır. Bu nedenle CN - sitokrom oksidazı inhibe ederek (sellüler oksidas-
yonu engeller), CO de hemoglobinle birleşerek dokulara oksijen taşımasını 
engelleyerekyüksek sınıftaki hayvanlarda boğulma (suffocation) ya sebep olur. 
Bu iki zehir ayrıca türler arasındaki selektif toksisite için de iyi bir örnektir: 
CN - böcekler de dahil bütün hayvanlar için toksiktir. Ancak sitokrom  oksidaz 
enzimi olmayan bakteriler için zehir etkisi göstermez. 

c) Hücre Yapısının  farklılığı: 

Bir çok kimyasal maddeler selektif olarak toksik etkilerini hücre zar-
larında gösterirler. Örneğin penisilinin bakterilere olan toksik etkisi bu şe-
kilde açıklanabilir. Bakterilerin plazma zarları mukopeptit yapısında hücre 
duvarı ile çevrilmiştir. Hücre büyümesi sırasında mukopeptit sentezi gerek-
mektedir. İşte penisilin bu sentezi inhibe eder ve böylece iç basınca dayana-
mayan bakteri parçalanarak ölür. Memeli hücreleri ise mukopeptit duvarına 
sahip olmadığından, penisilin onlar için toksik değildir. 

çj Dağılım faktörünün  farklılığı: 

Bir madde organizmadaki bazı absorbsiyon  engellerini  geçerek selektif 
olarak etkiyebilir. Örneğin tersiyer aminler (iyonizasyon derecesine bağlı 
olarak) kan-beyin engelini geçtikleri halde, tamamen iyonize olan kvaterner 
amonyum tuzları ise bu engeli geçemezler. 

Bazı maddeler de özel dokularda akkümüle olarak toksik etki gösterir-
ler. İodun tiroid bezinde, bazı metalik zehirlerin (Sr, Ra, Pb, F) kemik doku-
sunda birikmesi gibi. 

d) Hayati  fizyolojik  olaylardaki  farklılık: 

Bu tip selektif toksisite daha ziyade türler arasında görülür. Kimyasal 
bir madde bu türdeki hayati bir fonksiyonu inhibe ettiğinden o tür için çok 
toksik olabilir, fakat diğer tür için bu inhibisyon o kadar önemli olmayabilir. 
Örneğin kürar memelilerde düz kasları felce uğratarak, solunumu engelle-
diğinden ölüme sebep olur (asfeksi). Fakat, kurbağalarda böyle bir etki, aynı 
sonucu vermez. Çünkü deri yoluyla solunumla asfeksi önlenir. 



D. Z E H İ R L E N M E L E R D E İLK YARDIM VE T E D A V İ N İ N 
PRENSİPLERİ : 

Zehirlenme; yakın ilgi, gerekli ilk yardım ve hekim tedavisi isteyen has-
talık durumudur. 

Her durumda yapılması zorunlu ve sonuna kadar, hatta zehirlenme be-
lirtilerinin tam olarak yok olmasından sonra da, ilgi gerekir. 

1. Zehirlenmede ilk yardım: 

1- Hasta; kendinde olsun olmasın yaşantı fonksiyonları (solunum, na-
bız, reaksiyon ve davranışlar, vücut ısısı, gözler, pupil) bilindiği kadarı ile 
kontrol edilmeli, yatırılmalı. 

2- Kendinden, varsa çevresindekilerden, üstünden başından, yediği 
içtiği besinler, olasılığı akla gelen nedenler hakkında bilgi toplamalı. 

3- Bulunan ve alınan bilgiyi hemen değerlendirmeli: 

a) Zehirle  organizmanın  temasını kesmek  için: Vücut sabunlu su ile bol 
olarak (gerektiğinde üzerindekiler çıkartılarak) yıkanmalı, gözler su, varsa 
distile su ile irigasyon, sık damla (basınçyapmadan) şeklinde yıkanmalı sonra 
steril parafin likit damlatılmalı gaz ve dumanla oluşan zehirlenmede hasta te-
miz havaya çıkarılmalı, olanak varsa oksijen solutma, ağızdan ağıza solunum, 
yapay solunum uygulanmalı. 

b) Zehirli  hayvan  ısırma, sokma veya yanlışlıkla enjeksiyon yolu ile zehir 
alınmışsa bandaj, soğuk (buz) sargılar, gerekirse insizyon (kesme) zehirin 
emilmesi (ağzı yağ ile çalkalayarak), nötralize edilmesi (bak. ilgili bölüm) 
gerekir. 

c) Rektal,  vaginal  yolla alınan madde uzaklaştırılmalıdır. 

ç) Bilinen bir sakınca yoksa (kuvvetli asit, kalevi, fenol, köpüren ve as-
pirasyon tehlikesi olan maddeler örneğin şampuan, banyo losyonları, eter, 
benzin) bol miktarda su vererek boğazın irkitilmesi (parmak, kaşık sapı, 
tüy vb.) ile, yeterli olmazsa ılık tuzlu su (1 bardak su içinde 1 yemek kaşığı 



tuz) aracılığı ile kusma sağlanmalı ve kusma duru su çıkıncaya kadar sürdürül-
melidir. 

Bazı özel durumlarda açık pembe permanganatlı su ile kusmanın tekrar-
lanması yararlı olur. 30 g kömür su ile karıştırılarak içirilmelidir. 

Kusturucu olarak; bakır veya çinko sülfat, kullanılmalıdır. Toksiko-
lojik analizler için kusmuğun saklanması gerekir. 

Zehirlenmenin üzerinden 1- 2 saat geçmişse 30 g tıbbi kömür 30g sodyum 
sülfat su ile karıştırılıp sürgün yapıcı olarak verilirse bağırsaklar boşaltılmış 
olur. 2-3 yemek kaşığı (çocuklara 1-2 çay kaşığı) hint yağı (yağda er iyen mad-
deler için kontrendike) da verilebilir. Yağda eriyen zehirlerin emilmemesi 
için 150-200 ml (çocuklara 3 ml / kg) parafin likit verilmelidir. 

d) Hasta, vakit geçirmeden hekime veya hastahaneye götürülmelidir. 

2. Hekim tedavisi: 

1- Yukardaki işlemler yapılmakla birlikte kusturucu olarak apomorfin 
1,5 mg /10 kg (veya 5-10 mg) İ.M., okul çocuklarına 3-4 mg, küçük çocuklar-
da ve süt emenlerde kullanılmaz. Şok, koma, şuur kaybı, yakıcı zehirlerle ze-
hirlenmelerde, solunum depresyonunda kullanılmamalıdır. Nöroleptik ze-
hirlenmelerinde mide yıkanması gerekir. 

Kusmayı kontrol ve respirasyon depresyonunu kompanse etmek için 
Levalorfan 0,02 mg / kg veya Nalorfin 0,1 mg / kg verilmelidir. 

Apomorfin etkisi ile kollaps tehlikesi, ilâve olarak vazokonstriktör ilâç-
lar, örneğin Pholedrin veya Novadral vermekle önlenir. 

Kusmalar durduktan sonra aktif kömürle birlikte uygun sürgüt verilme-
lidir. 

2- Solunum güçlüğü, kollaps, kalp durmasına karşı gerekli tedavi uygu-
lanır. 

3- Mide yıkama için yeterli olanak ve pratik yoksa hasta, hastaneye yol-
lanmalı ve kendisine (ağır durumlarda) doktor eşlik etmelidir. Uygulanan 
işlemler ve toplanan bilgiler hastaneye ulaştırılmalı, mümkün ise önceden te-
lefonla yer ve ilgi sağlanmalıdır. 

3. Hastane tedavisi: 

1- Yukardaki bölümlerde yapılmamış olanlar veya doğrudan doğruya 
hastaneye gönderilenler için gerekli sıraya göre işlem yapılmalı. 

2- Mide yıkanmalıdır. Alkaloid zehirlenmelerinde yıkama suyuna aktif 
kömür katılmalı sonra % 0,1 (çocuklarda % 0,05) lik potasyum permanganat 
(300 ml) ile yıkanmalı ve 60 ml midede bırakılmalıdır. 
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3- Sürgüt olarak yukarda bildirilenlerden başka, kömürle birlikte mag-
nezyum oksit (Magnesia usta) 20-30 g hem adsorban hem de hafif sürgüt etkisi 
ile yararlı olur. Adsorban olarak bolus alba yalnız alkaloitler (alkali madde-
ler) de etkilidir. Bu arada özel antidotlar da kullanılır. 

Universal antidot (2 kısım kömür, birer kısım magnezyum oksit ve ta-
nen karışımı) un kullanılması tavsiye edilmemektedir. 

Fazla miktarda per os su verilmesi zehirlerin sulandırılması, yerel toksik 
etkiyi azaltma (asit, kalevi) böbrekler yolu ile atılmasını kolaylaştırma bakı-
mından çok önemlidir. 

4- Klinikteki tedavide; bronşiyal temizlik yapılmalı, dilin durumu dü-
zeltilmeli, gerektiğinde traketomi, intubasyon, oksijen solunumu, devamlı 
İ.V. infüzyon, veneseksiyon, lumbal punksiyon, idrar yolu kateteri (idrar 
analize gönderilmeli), kan dolaşımı kontrolü, EKG, bazı özel durumlarda 
EEG, sentral sinir sistemi fonksiyon kontrolleri, akciğerlerin fonksiyon kont-
rolü (gerektiğinde röntgen) kan basıncı, vücut ısısı kontrolü yapılmalıdır. 

Laboratuvar kontrollerinde; asit, baz dengesi, elektrolit dengesi (özel-
likle K, Ca, Na, klorür) CO2 birleşme gücü, su balansı, kan idrar analiz bul-
guları, karaciğer fonksiyon testleri, kolinesteraz aktivitesi, yapılmalı ve gö-
rülen değişiklikler özel konularda bildirildiği şekilde düzeltilmelidirler. 

5- Her türlü yaşantı fonksiyonları sık sık incelenmelidir. 

6- Zehirlenme nedeni araştırılmalı, gönderilmiş ise protokolden bilgi 
edinmeli ve toksikolojik analiz sonucuna göre gerekli tedavi uygulanmalı-
dır. 

7- Ağır zehirlenmelerde, özellikle şuur yokluğunda ve bayılma durum-
larında solunum ve kan dolaşımı kontrol edilmeli ve bozukluklar düzeltil-
melidir. Aspirasyon ve boğulma tehlikesi nedeni ile ağız yolu ile ilâç verilme-
melidir. Doğru teşhis konana dek zehire karşı da gelişi güzel (diğer yollarla) 
tedavi uygulanmamalıdır. 

8- Glottis ödemi, santral ve perifer solunum felci, şok ve akut kalp ye-
tersizliği (bak ilgili yere) için gerekenler yapılmalıdır. 

9- Ağır durumlarda zehirin atılmasını hızlandırmak için forse diürez, 
hemo veya peritoneal diyaliz (olabilen zehirler, s. 82) uygulanmalıdır. 

Kan değiştirme (olanak varsa) zehirin (arsenikli hidrojen, metaldehit, 
nitrobenzol) kandan hemen uzaklaştırılmasını sağlar. Kan alma yetersiz, hat-
ta tehlikelidir. 

a) Forse diürez; böbrek fonksiyonu yerinde kalp ve dolaşım yüklenme 
sakıncası yoksa, zehirin idrarla atımını hızlandırır. 

1 



Bu amaçla: % 20 Mannitol'den 500 ml (90 dak. içinde) İ.V. infüzyon şek-
linde verilmeli ve iyi bir diürez oluşursa (saatta 2 litre) 2 saat sonra 200 ml 
daha verilir. Üremi tehlikesi veya böbrek fonksiyonu sakıncasında, kalori 
taşıyıcı etkisinden de yararlanmak için sorbitol veya kombine, her 4 saatta 
(maks. 2 saatta) bir ampul Furosemid (Lasix) İ.V. verilir. Geçimsizlik nedeni 
ile Lasix vit. C,B, Rolitetrasiklin (Reverin), noradrenalin, lökal anestezik, 
alkaloid, narkotik, antihistaminiklerle karıştırılmamalıdır. Bu durumda elekt-
rolit, özellikle, K katılması gerekir. Uyku ilâcı ve nöroleptiklerle zehirlen-
mede THAM ilâve edilmelidir. 2 saatta bir kan elektrolit kontrolü yapılma-
lıdır. Devamlı % 5 İnvertoz veya glukoz serumu infuzyonuna (noksanlaşan 
elektrolit katılarak) devam edilmelidir. 

Mannit, Sorbitve Lasix kombinasyonları ile saatta 500-800 ml idrar (12-20 
L/24 saat) oluşur. Bu sayede zehirin nefrotoksik etkisi giderilmiş ve atılma-
sı hızlandırılmış olur. 

Eğer su balansı diürezi yeterli derecede olmaz veya tehlikeli kan basıncı 
düşmesi eklenirse dekstran (Rheomacrodex) veya infukol (M40) infüzyonları 
kullanmalıdır. Kanın alkali (PH 7.4) yapılması gerektiğinde sodyum bikarbo-
nat infüzyon çözeltileri kullanılmalıdır. Saatta bir; su balansı, çıkan ve verilen 
sıvı, dolaşım, vücut ağırlığı kontrol edilmelidir. 12 saatta bir elektrolit, asit-
baz dengesi standart bikarbonat gözlenmelidir. 

b) Hemodializ  (Yapay  böbrek): 

Dializ olabilen zehirler hayatı tehlikeye sokacak miktarda olurlar, forse 
diürezle başarı sağlanamazsa, yaşlı kimselerde karaciğer, böbrek metaboliz-
ma rahatsızlıklarında, komplikasyonlarda (Pnömoni, kalp ve dolaşım reaksi-
yonları, hasta durumunun kötüleşmesinde) hemodiyaliz endikedir. 

Nefrotoksik maddeler: Örneğin eterik yağlar (bitkisel) organik eritken-
ler (karbontetraklorür, kloroform) glikol, klorat, kromat, okzalat, civa tuz-
ları, fosfor, asetik asit; toksik allerjik reaksiyon yapan maddeler (antibiyo-
tikler, analjezikler, karbutamid, hava gazı, röntgen kontrast maddeleri, sul-
famidler; şoka bağlı akut nefroz anurilerinde, böbreklerden değişmeden çı-
kan maddelerle zehirlenmelerde, hemodiyaliz gereklidir. 

Dializ olabilen maddeler: 

Sedatif ve hipnotikler, örneğin barbitüratlar (forse alkali diürez ile de), 
Amanita phalloides ve verna (erken yapılmalı), borik asit, bromürler, kurşun, 
kloral hidrat, diklorfenazon, etklorinol (Placidyl). glutetimid (Doriden), 
izoniazid, meprobamat, metakualon (Melsedin, Toquilone), metiprilen (No-
ludar), monoamino - oksidaz - inhibitörleri (Pragylin, Niamid, Nardil vb.), 



paraldehit, fenitoin (Epanutin), primidon (Mysoline), salisilatlar (Aspirin, 
metilsalisilat), alkol, özellikle metanol, amfetamin (forse asit diürez ile de), 
anilin, etilen glikol, kinin ve kinidin (forse asit diürez ile de), klorat, klorür-
ler (çocuklarda tuz), kromik asit, sitrat, siklofosfamid, dikloretan, dikromat 
(potasyum), DNOC, demir, ergotamin, etinamat (Valmid), Okaliptüs yağı, 
fluorit, 5-fluorourasil, gallamin trietiodit, iyodürler, lityum, metotreksat, 
orfenadrin, parasetamol, fenasetin, fenformin, stronsium, karbontetraklo-
rür, potasyum tiosiyanat, karbamat, antibiotikler. 

Bir çok timoleptik ve imipramin (Tofranil) dializ olmamaktadırlar. 

c) Peritonealdializ: 

Peritondializinde endikasyon hemodializ gibidir. Hastanın, hastaneye 
taşınması olanaksızlıkları bu uygulamayı gerektirir. Bu durumda; kalp yeter-
sizliği, aritmi, hipotoni varsa kalp ve dolaşım yüklemesi özellikle az olmalıdır. 

Süt çocukları ve küçük çocukların borik asit ve salisilat zehirlenmelerin-
de peritonealdializ değerlidir. 

Bu tür dializde etki bir yönden uygun hipertonik çözeltiler (örneğin 
Peritofundin II ve II S) ve aynı zamanda bol infüzyon çözeltileri (Ültrafiltras-
yon - peritonealdializ) ile arttırılmaktadır. Dikkatli ve devamlı bakım gerek-
lidir. Hemodializ gereklerine uyulmalıdır. 

Karın boşluğunun infeksiyöz veflegmonöz proçesleri kontrendikasyonu 
teşkil eder. 

Diğer tedavi yöntemleri; örneğin allerjik reaksiyonlar (histamin) 
ambliyopi (kinin) özel antidotların uygulanması su ve elektrolit denge bozuk-
lukları kalp ritm bozuklukları (kalp glikozitleri), beyinde basınç ve ödem 
(CO), hemorajik diyatez (antikoagulanlar), hipertermi (dinitrofenol), kramp-
lar (analeptikler), karaciğer koruma (kloroform), akciğer ödemi "toksik, 
kardial santral" (fosgen, nitroz oksitler, sedatif ve hipnotikler), methemog-
lobinemi ve hemiglobinemi (nitrobenzol), böbrekleri koruma (kloroform), 
asit-baz denge bozuklukları (salisilik asit ve metanol) somnolenz ve koma (uyku 
ilâçları), göz mukoza ve deri yanmaları (asit, kalevi) ve daha bir çok zehir et-
kileri ile oluşan durumlar, ilgili bahislerde açıklandığı şekilde uygulanmalıdır. 

Zehirlenmelerin tedavi merkezlerinde veya bu işi yapmakla 
görevli olan kurumlarda bulunması gerekli ilâç ve malzemeler: 

a . Sedatifler: 

Klorpromazin  (Largactil, Megaphen): 25 mg P.O., İ.M. 24 saatta toplam 
75-150 mg. 



Fenobarbital:  Ampl. 0,25 - 0,5 g İ.M., İ.V. kramp ve ağır eksitasyonlarda. 

Thiopental  soluble (Penthotal sod.): kramplar da 0.1-0.15 g İ.V. (15 sa-
niyede, yavaş olarak) gerektiğinde kısa aralıklarla ve toplam 0,25 g. 

Diazepam (Valium): Ampl. 10 mg İ.V., İ.M. eksitasyon ve kramplarda. 

b. Stimulanlar: 

Cropropamid  (Pretchamid, Micoren): Solunum stimulanı, ampl. 0,25 g; 
kuvvetli etkili analeptik. 

Metaraminol  (Aramine) Ampl. (% 1 lik) 1 ml 10 mg İ.M. veya küçük doz-
lar 2-5 mg İ.V. Sempatikomimetik. 

Noradrenalin  (Arterenol, Novadral): Kan basıncı düşmelerinde (şok), 
İ.V. 4-10 mg 300 ml % 5 levuloz içinde damla infüzyonu halinde, toplam 20 
mg. Damla sayısı kan basıncı 90-120 arasında olacak şekilde ayarlanır. Yeterli 
etki edilemezse Hidrokortizon (150 mg) ve Methylphenidat (Ritalin) 25 mg 
İ.V. ile kombine edilirse etki potansiyalize edilmiş olur (gerisi için bak şok 
tedavisi). 

Kalpte fibrilasyon yapan halojenli karbonlu hidrojenli maddelerle olu-
şan zehirlenmelerde Angiotensin seçilmelidir. 

Angiotensin (Hipertensin): Noradrenalinden daha kuvvetli etkili (Norad-
renalin çok ağır hallerde de etkili olmuştur), 0,5 ve 2,5 mg lık kuru ampuller, 
yalnız serum fizyolojik, serum glukoze ve tirod çözeltileinde eritilmeli (kan 
plazma ve serumda yıkı lan ı r). 

İnfüzyon çözeltisinde 0.5 mg/ 250 ml (2//g/ml) yetişkinlere 3-10 yg / 
dakika. Kalpte fibrilasyon yapan halojenli karbonlu hidrojenli maddelerle 
zehirlenmelerde Noradrenalin yerine kullanılır. 

c. Kalp İlâçları: 

Strophanthirı  veya Strophosid  1 / 8 - 1 / 4 mg, Digitoxin veya Digoxin 0,2 
- 0,4 mg İ.V. (yavaş olarak) 

Glukoz  çözeltisi:  (% 40-60) İ.V. Akciğer ödeminde 40-60 ml, gerektiğin-
de tekrarlanır. 

Hafif durumlarda 0,3 - 0,5 c.c kafein kullanılabilir. 

ç. Antidotlar: 

1- Carbo  medicinalis: Metal kutularda hava girmiyecek şekilde kapalı 
bulundurulmalı. Dozu 0 ,2 -0 ,5 g/kg (1 yemek kaşığı 25 g). Kirli hayvansal 



kömür alkolle geçimsizdir. Universal antidot (15 g) kömürden daha etkili 
görülmediğinden artık kullanılmıyor. 

2- Antidotum  metallorum  sauter:  Stabil H2S Preparatı. Ağızdan özel me-
tal zehirlenmelerinde, örneğin talyum'da kullanılır. 50 ml sonda ile, sonra bir 
hafta günlük 25 ml, ikinci hafta 2 günde bir 25 ml ağızdan. Çocuklar özellikle 
duyardırlar. 1 ml / kg, 5 yaşından küçüklere verilmez. 

3- Dimercaprol:  (BAL, British Anti Lewisit, Sulfactin, Dicaprol) As, 
Au, Bi, Cr , Hg, Ni, zehirlenmelerinde kullanılır. 3 mg/ kg 4 saatte bir (Bak 
As zehirlenmesi) derin İ.M. olarak enjekte edilir. 

Cd, Fe, Pb, Se, Tl , Ur, Vd zehirlenmelerinde kontrendikedir. Ağır kara-
ciğer bozukluğu ve Hipertoni durumlarında dikkat gerektirir. 

4- Potasyum  permanganat:  1:1000 (Çocuk 1:2000) tüm alkaloid zehir-
lenmelerinde ve mide yıkamalarında oksidan olarak 300 ml. Mide bundan 
sonra su ve kömürle yıkanır. 60 ml. midede bırakılır. Renkli şişelerde daya-
nıklı kalır. Hayvan ısırma ve sokmalarında Elawox özellikle uygundur. 

5- Sodyum  tiyosülfat:  Ampl. 10 ml (% 10 luk), 10 ml İ.V. 

6- Thionin  çözeltisi:  (Helthion, Katalysin): % 0,2 lik çözelti Ampl. CO 
zehirlenmelerinde 10 ml İ.V. ve 10 ml İ.M. Özel methemoglobin yapan mad-
de. 

Daha iyi redükte edici (Hemiglobin —> Hemoglobin) Toluidinblau  10 
mg/ kg (% 4 lükten 20 ml İ.V.) 

7- Nalorfin  (Nailine,  LethydroneJ:  Ampl. 5 mg/ml (2 ml lik). Morfin, 
Kodein, Dolantin, Methadon grubu maddelerle zehirlenmelerde 5-10 mg 
İ.V. (0,1 mg/kg) gerektiğinde 5-10 dakika bir tekrar, toplam 50 mg (veya 
daha fazla) 

8- Levalorfan  (lorfan):  Nalorfin gibi etkili 0,02 mg/kg. Ampl. 5 ml = 
5 mg (yetişkinlere 1-1,5 ml) İ.V. 

9- Aminofenazol:  (Daptazol, Daptazil): Solunum stimulanı. Morfin zehir-
lenmesinde Levalorfandan daha az etkili fakat bütün morfin deriveleri ve 
Petidin gibi sentetik benzerlerinin solunum merkezi üzerine olan depresif 
etkilerini azaltmak için kombine edilebilir. 

Şiddetli ağrılarda, daptazolle birlikte fazla morfin dozu 2-3 katı verile-
bilir. (20 mg Morfin + 7 mg Daptazol oranında). 

10- Kalsiyum  - disodyum  - etilendiamin - tetraasetat 

Prophyledta  - Ampl. (0.2 ml/kg % 10 luk) Calcium "Vitis"  (0,1 ml/kg 
% 20 lik) 



(Ca Na2 EDTA, Versene, Sequestrene, Nullapon) Pb, Cr , Cu, Fe, Hg, 
Pu zehirlenmelerinde kullanılır. Ca ağır metal iyonu ile yer değiştirir, daya-
nıklı, zehirsiz, suda çözünür çelat yapar, metal artık iyonize olmaz ve böb-
reklerle atılır, metalin 25-40 katını bağlar. 

Doz: Günlük 20 mg / kg dan fazla olmamalı (500 ml % 5 glukoz veya le-
vuloz içinde İ.V.) 60 kg için 1,2 g., ağızdan günlük 30 mg/ kg (2 g.) Versenat 
(Kalsiyum değil). 3 günden sonra 3 gün ara, toplam 5-10 seri. Çocuklara gün-
lük 30 mg/kg per os. 

idrarda albumin ( + + ) görülürse hemen ilâç kesilmeli. Böbrek rahatsız-
lıklarında dikkatli olmalı (yarım doz). 

11- Atropin  sülfat:  Ampl. % 0.1 çözeltisi. Alkilfosfat ve Muskarin (man-
tar) zehirlenmelerinde 1-2 mg İ.V. 10-15 dakikada bir tekrarlanır. 

12- Obidoxin  chlorid  (Toxogonin Merck) Ampl. 250 mg/ ml. Kolines-
teraz inhibitörü (Alkil fosfat) zehirlenmelerinde daha iyi olduğu bildirilmek-
tedir. Karbamat'larda Atropin daha etkili görülmüştür. Doz: 250 mg İ.V. 
(4 mg/kg), etki 1-2 saat sürer. Gerektiğinde birçok defa tekrarlanabilir. 
Daima Atropin ile kombine edilmektedir. Erken kullanma etkiyi sağlamlaş-
tırır . Aynı şekilde PAM (Pralidoxin) (Ampl. 0,5 g) 8-12 mg/kg İ.V. yavaş, 
kolinesteraz aktivitesi kontrol edilmeli. 

13- Desferrioxamin  (Desferal "ciba") Ampl. 500 mg İ.V. (% 5 Levuloz 
içinde) İ.M., gerekirse oral 10 g/ 50 ml bölünmüş dozlar halinde. Akut demir 
zehirlenmelerinde verilir. Demiri böbreklerle atılabilir zehirsiz hale getir-
mektedir. 

14- D-Penicillamin (Dimetilsistein, Metallkaptase) Kapsül 150 mg. Cu, 
Pb zehirlenmelerinde kullanılır. 300 mg günde 3 defa yemeklerden önce haf-
tada 4 gün, 1 hafta ara ile 1 ay kullanılır. 300 mg Pridoksin ile birlikte verilir. 
Toksik yan etkisi: Nefroz ve ekzantem. 

15- Prostigmin  bromür  (Mestinon, Kalimin, Pridostigmin): Ampl. 1ml = 
1 mg, s.c., İ.M. ve yavaş İ.V. 1-5 mg. Atropin, Belladon (parasempatolitikler), 
Conium zehirlenmelerinde kullanılır. Pupil, dolaşım, tükrük sekresyonu 
kontrol edilmeli. Aynı amaçla daha kuvvetli, kısa etkili Neostigmin, Neoese-
rin, Prostigmin, 0,5 - 2,5 mg miktarında kullanılabilir. 

16- Monoacetin (Gliserilmonoasetat): Rodentisit olarak kullanılan ve 
tehlikeli fluorasetat (ve diğer florlu karbon bileşikleri) zehirlenmelerinde 
(şiddetli kramp yaparlar) kullanılır. Ampl. 20 ml, 0,5 ml / kg İ.M. 1 / 2 - 1 
saatta bir verilir. 1-2 saat sonra kl'n'kte belirtilere göre doz ayarlanır. 

17- Fullers  earth:  Paraquat (Herbisit) zehirlenmelerinde kullanılır. 



18- Kalsiyum  glukonat:  Ampl. % 10-20 İ.V. Bir çok zehirlenmelerde 
(Okzalik asit), allerjik reaksiyonlarda hücre membran geçirtkenliğini azalt-
mak için, akciğer ve hücre zehirlerinde kullanılır. Yılan, akrep ve arı zehir-
lerine karşı Abtihistaminli preperat (Calcium Sandosten). 

19- Hidrokortizon:  Ağır şoklarda 200-300 mg İ.V. (gerektiğinde plazma 
ve Noradrenalin ile birlikte), Prednizolon suksinat (Meticortelon solub., 
Soludacortin) veya urednisolon phthalat (Ultracorten - H) 50-150 mg İ.V., 
İ.M. ınfeksiyonlu yangılı durumlarda antibiyotik de verilmelidir. 

20- Sodyum  nitrit:  Ampl. (% 3), Amil nitrit Ampl. 0,1 g. İzoamilnitrit 
(Ampl. 0,5 g) koklatmak için, siyanür zehirlenmelerinde kullanılır. Kan basın-
cı 80 mm Hgden aşağı düşürülmemelidir. Ardından tiyosülfat İ.V. kullanılır. 

21- Askorbik  asit (Vit.  C) (Redoxon forte, Cebion fortissimum) Ampl. 
5 ml = 1 g. Methemoglobine karşı İ.V. 

22- Plasma: Şokla savaşta (2 kısım kuru plasma + 1 kısım su) toplam 
500 ml İ.V. infüzyon şeklinde kullanılır. 

23- Dextran  (Macrodex, İsveç), (Rheo - macrodex) şokla savaşta, elde 
plazma olmadığı zaman İ.V. damla infüzyonu şeklinde kullanılır 10-20 ml / kg. 

24- Sodyum  bikarbonat  çözeltisi:  1 / 6 Molar. Asidozla savaşta İ.V. 

25- Potasyum  laktat:  Ampl. Ca. % 50. hipokaliemi tedavisinde infüzyon 
çözeltisine katılır. Ampl. 10 ml (20 m val /1 potasyum). 

26- Levuloz  çözeltisi  (Laevosan) % 5 infüzyon şeklinde kullanılır. 

27- Neomisin (İntest - Steril, Wild): Bağırsağı sterilize ederek, bağırsak 
bakterilerinin oluşturduğu amonyakla (ağır karaciğer harabiyetlerinde bunu 
karaciğerin detoksifiye edemediği durumlarda) zehirlenmeyi önlemek için 
kullanılır. Günlük 3 g ağızdan. Bu tedaviye Hidrokortizon da eklenir. 

28- Hexobarbital  natrium  (Evipan - Na): Ampl. 1 g. 0,3-0,5 g. (% 10 luk-
tan 3-5 ml) İ.V. genel krampları gidermek ve korumak için, gerektiğinde 
tekrarlanır. Oksijen verilmesi sağlanmalıdır. 

29- Procainamid  (Novocamid):  Ampl. 10 ml (% 10). 2-5 ml İ.M. yavaş 
İ.V. Aritmi ve fibrilasyonda 0,5-1 ml ile ön deneme yapılmalı ve gerektiğinde 
oksijen solundurulmak 

30- Kalsiyum  tiyosülfat  (Tecesal): Kalsi terapi metal ve siyanür zehirlen-
melerinde 1-2 (3) Ampl. çok yavaş İ.V. bulanık çözeltiler kullanılmamalı. 

31- Parafin  likit:  Yağda eriyen maddelerle zehirlenmelerinde 3 ml/kg 
ağızdan, ekseriya sodyum sülfatla birlikte, steril parafin likit göz yıkamada 
kullanılır. 



32- THAM  (Tris  - hydroxymethylaminomethan)  Tris - puffer, Pehanorm 
(K), asidozla savaşta ve gözün asitle yanmasında kullanılır. Asidozun derece-
sine göre, fakat iki saatta 500 mg / kg THAM geçilmemeli. 

2,5 m THAM:  THAM 30,2 g + glasiyal asetik asid 5.0 + su ad. 100.0 
steril ve sulandırılmış olarak kullanılır. 

İnfüzyon hızı 0,2 ml (0,3-0,5 mol.) çözeltisinden 1 kg dakika. 

Dilüsyon % 10 luk glukoz çözeltisi ile yapılır. Paravenoz enjeksiyonlar 
nekroz yapar. Yüksek doz ve yanlış endikasyon hipoglisemi, hipotoni ve so-
lunum depresyonu oluşturur. 

33- Furosemid,  Furanthril, Furesis, lasix (Hoechst): Ampl. 20 mg/2 ml. 
Akut beyin ve akciğer ödemlerinde, forse diürez amacı ile 0 , 2 -0 , 5 mg/ kg 
(özel durumlarda daha fazla) İ.V. (Bak prospekt). Kullanma amacına göre 
% 10-40 glukoz, sorbitol % 10-20 lik Mannitol çözeltisi ile böbrek fonksiyo-
nu (sıvı ve elektrolit), dolaşım kontrol edilmeli, hipertonik çözeltiler çok ya-
vaş verilmeli, kan ve asit çözeltilerle verilmemelidir. 

34- Geniş Spektrumlu  Antibiyotik  (Şırınga edilebilir tetrasiklin derive-
leri örneğin Rolitetracycline (Otesolut, Tetran, Reverin, Hoechts) Ampl. 
250 mg. yetişkinlere 250-500 mg, çocuklara 10 mg / kg. İ.V., İ.M. (Bak pros-
pektüsüne). 

İnfeksiyonla savaş ve korunmada, yüksek doz gluko-kortikoid tedavi-
sinde, oral kullanma olanaksız oldukta kullanılır. Harabiyete uğramış organ-
lar göz önünde bulundürulmalı, bu durumda penisilin ve streptomisin kom-
binasyonu gerekir. 

35- Papaverin:  Ampl. 100 mg. Düz kas spazmlarında (Baryum ve kurşun 
zehirlenmelerinde) 1-3 mg/kg İ.M., yavaş İ.V. diğer muskulotrop spazmoli-
tikler de kullanılabilir. 

36- Methenamin (Urotropin): Ampl. 5 ml % 40 lık Fosgen zehirlenme-
lerinde (Kloroformun ısıtılması ile de oluşur) 0,1-0,2 mg / kg İ.V. gerektiğin-
de ilâve olarak ağızdan verilir. Belirtiler görülmediği, latent dönemde kul-
lanılmalıdır. 

37- Methylthioninum  Chloratum  (Metilen mavisi, Cloxyd) Ampl. 10 ml 
% 1 lik, Methemoglobin yapan (Anilin, Nitrobenzol, Nitrit) zehirlerle zehir-
lenmelerde 0,1-0,2 mg/kg sulandırılarak İ.V. ek olarak Askorbik asit. CO 
zehirlenmelerinde kullanılması pek az değerli görülmüştür. 

38- Phytomenadion  (Vit. K. Kanavit, Konakion vb.): Antikoagulan ile 
zehirlenmelerde (Kumarol ve İndandion deriveleri) sıçan ve fare zehirlerin-
de antidot olarak 0,2 - 0,3 mg/ kg İ.V. gerektiğinde doz 2 saat sonra tekrar-



(anabilir. Ertesi günkü tekrarlanmalarda protrombin zamanı kontrol edile-
rek kullanılmalıdır. 

39- Yılan,  Akrep,  Polivalan Serumları  (Bak ilgili bölüm) Klinik ve zehir-
lenmelerin tedavisinin yapıldığı kuruluşlarda; destek tedavisi için bulunması 
gerekli diğer ilâçlar yanında, asfeksi ile savaşta oksijen tüp ve takımı (CO ze-
hirlenmelerinde CO'in eliminasyonunu hızlandırmak için % 5 C 0 2 karıştırı-
lır), İntubasyon, traketomi için gerekli alet ve malzeme, respirator, emici 
alet, mide yıkama takımı, defibrilator, resuscitator, aksesuvarları, humidifier, 
kataterler, burun - mide sondası, küçük operasyonlar için gerekli malzeme 
bulundurulmalıdır. 

Bazı zehirli gazların tanınmasına yardımcı olmak için geliştirilmiş diyag-
nostik - gaz - tüp setleri tedaviye anında başlama kolaylığını sağlamaktadır. 
Bu tüpler içinde özel emici reaktiflerin renklenmeleri ile; amonyak, alkol 
(trafikte de uygulanır), siyanidrik asit, benzol, klor, karbonmonoksit, gaz ha-
lindeki karbonlu hidrojenler, nitroz oksitler, civa buharları, fosgen, kükürt 
oksitler, karbon sülfür, trikloro etilen, kükürtlü hidrojen ve benzerleri tes-
pit edilebilmektedir. 

Şok Veya Kollaps: 

Şok, klinik bulgulara göre kompleks bir belirtidir. Hayat için önemli 
organlara yeterli kanın gidememesi, tansiyon düşmesi, hipotermi, kan vo-
lumunun azalması (hipovolemi), reflekslerin azalması (hiporefleksi). idrar 
azlığı (hipodiürez, oligüri), şokun belli başlı belirtileridir. 

Sirkülasyon bozukluğunun nedenleri; kardiyojen (kalp rahatsızlıkları, 
kalp zehirleri), vazodilatasyon, hipovolemi (kan veya plazma kaybı sonucu, 
hematokrit'in artması plazma proteininin düşüklüğü ile karakteristiktir . 

Klinik gidişe göre ikiye ayrılır: 

1 . Toksik (Paralitik), primer şok, damar kollapsı: 

Perifer damarların ileri derecede genişlemesi, vazomotor merkezin ve 
gangliyon'lar ile damarların felci sonucu kan basıncının düşmesiile serebral 
anoksia'dan oluşur. Kan basıncı ortalaması düşüktür. 

Nedenleri arasında; ağrılı fazla uyarma, yaralanma, fena kokular, nitrit 
ve lokal anestezikler bulunur. Tedaviye cevap verir, gecikirse sekonder şoka 
dönüşür. İlk yardım olarak hasta Trendelenburg durumunda yatırılmalıdır. 

Tedavi: 

1- 250 ml % 5 serum glukoze veya levuloz serumu içinde Noradrenalin 
(Arterenol) 4-8 (20) mg dozda İ.V. damla infüzyonu (30-40 damla/dakika) 



şeklinde verilmelidir. Etki yetersizliğinde Metilfenidat (Ritalin) 25 mg İ.V. 
önerilmektedir. Aynı amaçla Angiotensin de kullanılır. 

Kalpte fibrilasyon tehlikesi yaratma eğilimli, örneğin halojenli karbonlu 
hidrojenli maddelerle husule gelen zehirlenmelerde Noradrenalin yerine 
özellikle Angiotensin (Hypertensin) kullanılmalıdır. 0,5-2,5 mg 250 ml serum 
glukoze veya levuloz serumu içinde (kan veya plazma içinde verilmemeli) 
1-10 ^g/dakika hızla verilmeli, düzenli kan basıncı kontrolü yapılarak (120 
mm Hg nin üzerinde ve 70 mm Hg altında olmaması) izlenmelidir. 

Bazı yazarlar 10 mg Noradrenalin ile 2,5-5 mg Angiotensin kombinas-
yonunu önerirler. 

Şok hali; tonik kollaps, dolaşımının sentralizasyonu, stres kollapsı, to-
nik sirkülasyon krizi nedenleri ile oluşmuş ise (deri soluk, ekstremiteler so-
ğuk, kan basıncı ortalaması ya az düşüktür veya hiç düşmemiştir, bununla 
beraber diyastolik basınç yüksektir) infüzyon tedavisi yanında sempatikoli-
litik ve nöroleptiklerin kullanılması gerekir. Vazokonstriktörler kontrendi-
kedir. 

2- Sekonder addisonizmus ile savaş için Hidrokortizon 200-300 mg 
(hafif durumlarda 100-150 mg) infüzyon çözeltisi içinde çabuk etki için ya-
rısı hemen İ.V. verilmelidir. Tedavinin ilk 24 saat içinde yapılması gerekir. 
Aynı amaçla daha etkili Prednizolonsuksinat (Solu-Decortin) veya ftalat 
(Ultracorten) toplam 75 mg. maksimal 125 mg. 

3- Ağrı çok fazla ie Dolantin 50 mg verilir. Şoku kuvvetlendirme sa-
kıncası unutulmamalıdır. 

4- Su İ.V. 24 saatta 2 (3) litre (serum fizyolojik veya % 5 glukoz çözel-
tisi)den fazlası akciğer ödemi yapabilir. Diürez kontrol edilmeli. Şokta ne-
den vazodilatasyon ise su kontrendikedir. 

Hipovolemik şok nedeni, kan kaybı ise 300-400 ml, ağır durumlarda 
1.5-2 litre kan verilmelidir. 

Plazma kaybı, Hipovolemide; nabız ve solunum artar, kan basıncı da 
düşer. Hematokrit yükselmiş, plazma proteini azalmış görünür. 

Plazma kaybında ise, 2 kısım kuru plazma 1 kısım su ile sulandırılarak 
toplam 500 ml İ.V. veya taze konserve serum verilir. Plazma kan basıncı yük-
sekliğini daha fazla sürdürür. 

5- Antibiyotik: 3 milyon ünite penisilin, 1 g streptomisin ile (günlük) 
verilir. 

6- Elektrolit dengesinde bozukluk varsa, düzeltilmelidir. 

7- Hipo ve hipertermi ile savaşılmalıdır. 
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8- Solunum yolu açık tutulmalı, apnö (solunumsuzluk) varsa prethca-
mid (Micoren) 1 ampul (1,5 ml) yavaş olarak İ.V., ağır durumlarda 5 (—10) 
ml ve Daptazol 25—100 mg denenmelidir, yararlı olmazlarsa yapay solunum 
aleti ile solunum (oksijen) yapılmalıdır. 

Hasta tam istirahata (şok pozisyonu, ayaklar yüksekte) alınmalı, sürekli 
kontrol edilmelidir. 

9- Asidozis veya alkalozis varsa, düzeltilmelidir. 

2. Sekonder şok: 

Buna gecikmiş veya refrakter şok da denir. 

Derinin soğuk, soluk ve siyanotik oluşu terleme nabız fazlalığı ve kan 
basıncının düşüklüğü ile belirgindir. Bu tür şok hemen hemen ciddi her tür 
zehirlenmede görülürse de özellikle korosiv (yakıcı) ve depresant etkili i-
lâçlardan sonra oluşur. 

Hematokrit, hemokonsantrasyon vardır. Proteinüri ve hematüri görülür. 
Alyuvarların sayısı yüksek veya düşük olabilir. Arteriyel kandaki laktat dü-
zeyi de düşüktür (Sirkülasyon bozukluğu belirtisi). 

Tedavinin nedenlere yönelik olarak düzenlenmesi gerekir. 

Akut kalp yetersizliği: 

Miyokart harabiyeti yapan zehirler, sekonder olarak konjestiv kalp ha-
tası oluştururlar. 

Bu durumda dispne, akciğer ve diğer organlarda ödem, karaciğer ve da-
lak büyümesi, yüksek venöz basınç ve assites oluşur. 

Akut kalp yetersizliğinin hafif olan durumlarında kafein 0,2-0,3 g s.c. 
veya kahve ağızdan veya rektal verilebilir. 

Ağır durumlarda strofantin 1 / 8 - 1 / 4 mg İ.V. akut dolaşım şoklarında 
veı ilmez. 

Kalp durmalarına dıştan kalp masajı ve ağızdan ağıza solunum uygulan-
malıdır. 

Digital (İ.M.) belirgin miyokart hatası yoksa verilmelidir. İ.V. tam digi-
talizayon dozları ancak 2 hafta önceden beri hastanın digital almadığı durum-
larda uygulanmalıdır. 

Bu amaçla; Digitoksin oral veya İ.V., İ.M. 4 saatta bir 0,5 mg (0,6 mg) 
istenilen etki elde edilene (veya 1,2 mg'a) kadar. 
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Sodyum azlığı su retansiyonunu azaltır. Böbreğin sodyumu tutuşu hak-
kında bilgi edinmeden sodyum kısıtlamasına gidilmemelidir. 

Hasta tam istirahatta tutulmalı, düşük kalorili, az rezidülü diyet uygu-
lanmalıdır. EKG görünümünde fibrilasyon varsa Xylocitin veya Xylocain 
(veya benzerleri), asistolide Alupent intakardiyal 1 / 2 - 1 ampl. 

Diğer özel durumlar ilgili bölümlerde açıklandığı gibi ve hekimin kara-
rına göre uygulama yapılır. 

Koma: 

Zehirlenmelerde koma beyin hücre fonksiyon veya metabolizmasının 
bozulmasından oluşur. Komayı oluşturan maddelerin etkisiyle savaş için 
stimülan (uyarıcı)ların kullanılması yeterli olmuyor. Serebral stimülanların 
etki mekanizması bilinmemekle beraber bunların hücrenin inhibisyonla 
fonksiyonlarını deprese etmesi muhtemeldir. Hücresel depresyon yapan 
maddelerin özellikle barbitüratların etkilerine karşı koyan stimülanların etki-
si kanıtlanamamıştır. 

Tedavi: 

A) Hemen Yapılması Gerekli Olanlar: 

1 - İ.V. damla infizyonuna başla. Böylece sonraki vermeler ve şok teda-
visi için olanak sağlanmış olur. 

2- Yeterli solunuma devam edilir. 

a) Hasta karın üstü veya yan yatırılır, baş yana ve gergin tutulmalıdır. 
Dil yana çekilir ve gerekirse penslenir, ağız kapalı tutulur. 

b) Farenks ve burundaki mukus, kusmuk, salya, kan ve benzerleri las-
tik katater, şırınga veya aspiratörle çekilmelidir. 

c) Mümkünse orafaringeal (içi metal dışı lastik veya plastik kaplı tüp) 
takılır (pratik isteyen bir iştir). 

ç) Endotrakeal tüp yerleştirilir. 

3- Solunum deprese ise yapay solunum. 

4- Oksijen verilir. (Solunum dakikada 10 un altında ise) 

5- Şokla savaş. 

6- Dikkatli bakım. 

7- Aktif kömürle mide lavajı yap (4 saat içinde yapılmamış ise faydalı 
olmaz). 



B) Genel Uygulama: 

1- Her 15-30 dakikada bir (hasta kendine gelene kadar dikkatli göz al-
tında bulundurulmalıdır). 

a) Vücut ısısı, nabız, solunum, kan basıncı. 

b) Derinin rengi, siyanoz solgunluk canlılık. 

c) Hastanın kendinde olmadığı hallerde vokalizasyon, boğazdan garip 
gürültülü sesli solunum. 

ç) Ciğerlerin oskultasyonu (pulmoner ödem) 

d) Refleksler (Kornea, pupil, göz, patella, superfisiyal ağrı). 

e) İdrar etme, kontrol edilmelidir. 

2- Şahıs 30 dakikada bir çevrilmeli, cilde masaj yapılmalı solunum yolu 
aspire edilmeli. Şok pozisyonunun gerektiren düşük kan basıncı olmadıkça 
hasta horizental yatırılmalı. 

3- 8-12 saatten fazla devam eden koma halinde kateterize et (Ridvelling 
catheter). 

4- Ateş varsa prokain penisilin 0,5-1 milyon ünite (günlük). 

5- Beslenme. 

a) Kardiyak ve renal bozukluk yoksa 1 litre serum fizyolojik + % 5 
dekstroz ile. Fazla likit verme. 

b) Kusma ve diyare varsa fazladan % 5 dekstroz, % 0,9 NaCI içinde ve-
rilir. 

c) Koma 48 saatten fazla devam ederse ve renal fonksiyon yetersiz ise 
tüp beslenmesi yap. 

ç) Eğer kan potasyum düşüklüğünden (kas zayıflığı ve ECG değişikliği 
ile) şüphe edilirse 10 g. potasyum klorür mide sondası aracılığı ile verilir. 
Akut renal yetersizlik halinde laboratuvar kontrolü ile potasyum yetersiz-
liğinin derecesi tayin edilmeden (K) verilmemelidir. 

C) Özel Hal: 

Eğer koma ilâç almadan oluşmuşsa diyalizden yararlanılır. 

Hiperaktivite, Delirium, Mania: 

Hiperaktivite ve delirium bazen ağır zehirlenmelerde oluşur ve tedavisi 
daha da güçleştirir. Delirium mental bozukluklar (hayal görme, halusinasyon) 
ve fizik hiperaktivite ile karekterizedir. Hasta kooperatif halinde değil ve 



abuk sabuk (manasız) durumdadır. Mania ise daha az mental bozukluk ve ya-
bani hareketlerle karekterizedir. Mania tedavisinde hemen hemen her türlü 
sedatif ve hipnotik ilâçlar kullanılabilir. Deliriumda ise fenotiyazin grubu 
trankilizanlar daha kullanışlıdır. 

Tedavi: 

A) Genel: 

1- Fiziksel yaralanmalardan koru. Pencere, sahne vesair açık yerleri 
kapat, maddeleri kaldır. Mekanik zapturapt'dan sakın. 

2- Hastaya yavaş ve sakin bir şekilde emniyet telkin et. 

3- Garip hissi uyarılardan sakın. 

4- Yakın ve arkadaşlarını birlikte bulundur. 

Hidroterapi: 

1- 33-36°C banyoya 30 dakika veya daha fazla dayanılırsa hiperaktif 
şahıslara iyi gelir. Yeterli kontrol sağlanmalıdır. 

2- Islak sarma bilenlere yaptırılabilir. Konvulziyon solunum güçlüğü 
veya ateş varsa kontrendikedir. Hayat belirtileri her 15 dakikada bir kontrol 
edilmelidir. 

C) İlâç (herhangi biri): 

1 - Paraldehit 4-16 ml. oral, buz parçaları, süt meyve suyu veya viski 
içinde veya 8-32 ml iki misli bitkisel yağ ile rektal. 

2- Skopolamin hidrobromat 0,5 mg. sbc. (solunum depresyonu yapmaz). 

3- Klorpromazin hidroklorit (thorazine) 25-50 mg. derin İ.M. verya 
oral, 4-6 saatte bir tekrarla. 

4- Promazin hidroklorit (sparine) 50-100 mg. oral, İ.M. veya İ.V. 4-6 
saat ara ile. 

Hipoglisemi: 

Zehirli maddelere maruz kalmış şahıslarda hipoglisemiden ötürü koma 
ve konvulziyon oluşur. Toksik madde ve hipoglisemi belirtileri çoğu kez ay-
nıdır. Hipoglisemi ihtimali diferansiyel diyagnozla saptanmalıdır. 

Hipoglisemi yapanlar: 

1- Açlıktan sonra alkol ve anestezi, karaciğerin glukoneogenesis meka-
nizmasını deprese etmesi ile. 



2- Bitki toksinleri (örneğin mantar) hepatotoksik olarak glikojen depo-
lanmasını ve glukoneogenesisi deprese eder. 

3- Asetilkolinesteraz inhibitörleri pankreasın parasempatik insülin 
çıkartmasını arttırırlar. 

4- Diyabetik şahıslarda edetat çinko ile çelat yaparak insülini yavaş yavaş 
bırakan çinkolu preparatlardan insulinin dolaşıma çabuk yayılmasını sağ-

Tedavi: Her hangi bir yolla glukoz verilmesi hipoglisemiyi hemen dü-
zeltir. 

Elektrolit dengesizliği: 

Elektrolit dengesizliği zehirlenmelerden sonra kusma, ishal, terleme, 
böbrek yetmezliği, iştahsızlık, yemek borusu yaralanması sonucu olarak gö-
rülür. Eğer böbrek fonksiyonları normalse dengesizliğin düzeltilmesi basit-
tir, serumdaki Na+, K+, Ca++, HCO Î- ve CI - düzeyleri biliniyorsa ağız ya da 
İ.V. yolla verilecek miktar hesaplanır. 

Sodyum ve klorür ihtiyacı total vücut sıvısı esas alınarak hesaplanır (Vü-
cut ağırlığının % 60 ı). Diğer elektrolitlerde ise ekstraselluler sıvı hacmi e-
sas olarak alınır. (Vücut ağırlığının % 20 si) 

Sodyumun  Yerine  Konması: 

Sodyumun yerine konmasında aşağıdaki formül esas alınır. 

Hesaplanan total mEq./ L Na+ noksanlığı Yerine konması 
vücut sıvısı (L) X (142 - hastanın serumun- = gereken Na+ 
(0,6 x Ağırlık kg) daki Na+ mEq/ L) miktarı 

Verilecek maddenin yarısı ilk 12-24 saat arasında, kalanı ise 48 saat için-
de verilir. Tuz ağızdan ya da sodyum klorür solusyonu halinde İ.V. olarak ve-
rilir. 

Diğer Elektrolitlerin  Yerine  Konması: 

Emin bir yerine konma ekstraselluler ya da plazma konsantrasyonuna 
bağlıdır, bununla birlikte potasyum ve bikarbonat iyonları için hata büyük 
olur, çünkü bu iyonların büyük bir kısmı intrasellulerdir. 

lar. 

Hastanın ağırlığı (kg) 
— 5 

mEq/Lde Hastanın seru- iyon ihtiyacı 
X normal iyon — munun iyon = ( m E q ) 

değeri seviyesi 
(mEq / L de) 



Elektrolitlerin plazma ve dokular arasındaki sıvıdaki normal konsant-
rasyonları : 

Katyonlar (Baz+) mEq/L Anyonlar (Asit") mEq/L 

Sodyum 142 Bikarbonat 28 

Potasyum 5 Klorür 103 

Kalsiyum 5 Organik asitler 6 

Magnezyum 3 Fosfat (mM.) 1 

Sülfat 1 

Protein 16 

Toplam  155 Toplam  155 

Kan kimyası bulgularının miliekivalan için değişiminin hesabı: 

mEq/L de tesbit edilen mg/100 ml veya % vol. bölünür. 

Kalsiyum 2.0 

Klorür (Klordan) 3 .5 

(Sodyum klorürden) 5.85 

C 0 2 birleşme gücü 2.22 

Magnezyum 1 .2 

Fosfor (mM) 3 .1 

Potasyum 3.9 

Sodyum 2.3 

Su İhtiyacı: 

Ağırlık (Kg) 3 6 10 20 30 40 50 60 70 80 

Beden yüzölçümü 

(m2) 0 .21 0 .30 0.45 0 .80 1 .05 1 .30 1 .50 1 .65 1 .75 1 .85 

24 saat için su (L) 0.3 0.5 0 .7 1.3 1 .7 2.1 2 .4 2.6 2 .8 3.0 

Beden yüzölçümünün hesabı: Du Bois formülüne göre. 

S = 167,2 V w x H 

S = m2 

W = Kg (vücut ağırlığı) 

H = cm (boy) 

(Normal olarak 1,8 m2) 



Asidozis: 

Asidozis zehirlenmelerde iki mekanizma nedeni ile oluşur. 

1 - Solunum stimülasyonundan meydana gelen alkalozis sırasında kusma, 
diare ve üriner boşaltımdan dolayı C 0 2 birleşme gücü ve pH düşmesiyle 
baz kaybı. 

2- Bir zehirin metabolizması sonucu ortamda asiditenin artması (meta-
nol->formik asit gibi), solunum depresyonu ile karbonik asit atımının dur-
ması ve böbrekten atılamaması. 

Klinik  Bulgular: 

A) Belirtiler: 

1 - Eğer asidozis C 0 2 atımının durmasıyla oluşmuşsa solunum yetersiz-
liği ve siyanozis görülür. 

2- Eğer baz kaybı veya organik asitlerin çoğalmasıyla oluşmuşsa solu-
num yükselir, dehidratasyon, baygınlık veya koma belirir. 

B) Laboratuvar  bulguları: 

1- C 0 2 birleşme gücünde düşme önemli derecede baz kaybını ortaya 
çıkarır. 

2- Hematokrit, dehidratasyonda hemokonsantrasyonu gösterir. 

Tedavi: 

A) Karbon dioksit alıkonması: Yeterli hava akımı temin eul i r , suni 
solunum yapılır. 

B) Baz kaybı veya organik asitlerin çoğalması: Anuri teşhis edilip tedavi 
edilmelidir. 

1 - Eğer C 0 2 birleşme gücü 10 mEq / L nin altındaysa (% 22 vol) M / 6 
sodyum laktat 20 ml / kg dozda veya sodyum bikarbonat 0.25 g. / kg ağızdan 
veya İ.V. (yavaş) olarak verilir. Özel solüsyonların yokluğunda 50 g. sodyum 
bikarbonat % 5 lik litre dekstroz da çözülebilir. 

2- Ağızdan tedavi mümkünse 5-10 g (75-150 g) sodyum bikarbonat 
saatta bir, idrar alkali oluncaya kadar veya C 0 2 birleşme gücü 20 mEq/L 
nin üstünde kalıncaya kadar verilir. 

C) Dehidratasyon: günde 4 litre sıvı ağızdan verilir. 

Pulmoner Ödem: 

Pulmoner ödem; irritan maddelerin solunması ile oluşan zehirlenmeler-
de, akciğer epitelyumlarının harabiyeti sonu eksüdasyonun alveollere sız-



masından oluşur. Parasempatik uyarıcı maddelerin (oral, kutan, paranteral) 
emilmesi, kolinesteraz inhibitörleri (fosfat esterleri), bronş sekresyonunu ar-
tırarak pulmoner ödem yaparlar. Tehlikelidir, zira oksijen alışverişini engel-
ler ve hastayı kendi sekretleri ile boğar. 

Belirti: 

Dispnö, her iki ciğer bazislerinde rale'ler, siyanozis ve hızlı solunum, 
ileri durumlarda gargara yapar gibi solunum sesi ve ağızda köpürme görülür. 

Tedavi: 

Tehlikeli durumlarda 

1- Korkuyu önle, yetersiz ve hızlı solunumu azaltmak için morfin 10 
mg. ver. 

2- Yüz maskesi ile % 60-100 oksijen ver. 

3- Kısa bir süre basınçlı oksijen resuscitatör'ü (canlandırıcı kullan). 

4- 0,5 gr. Aminofilin ver. 

5- Etakrinik asit (Edecrin) 25 mg. (diüretik) ver. Oral veya İ.V. bazen 
sıvı volumünü azaltmak için yardımcı olur. 

6- Kalp hatası sonunda ödem varsa hastayı digitalize etmek gerekir. 

7- Özel yatış durumu, semi - Fovvler veya oturma pozisyonu korkuyu 
tedavi edebilir. 

Genel: 

Pulmoner köpürmeyi iyileştirmek için oksijen humidifier içindeki su 
yerine % 20 etil alkol koy. Etil alkol buharı ile sature oksijen bronş ve alveol-
lerdeki köpüğün şekillenmesini önler ve oksijen değişimi düzelir. Oksijen 
basıncı biraz arttırılmış olarak verilir. Bunun için yüz maskesi çıkış tüpünü 
suyun 5 cm altında tutmalı veya pozitif basınçlı yüz maskesi kullanılmalıdır. 
Eğer oksijen maskesinin çizgisinin hizasında nebulizer kullanılırsa, alkol kon-
santrasyonu % 25'i geçmemelidir. 



E . T O K S İ K O L O J İ K EKSPERTİZ VE Z E H İ R L E N M E L E R İ N 
T A N I M L A N M A S I N D A G E N E L Y Ö N T E M L E R : 

Toksikolojik analizle uğraşan bir kimsenin yani toksikoloğun iyi bir 
analitik kimyacı olması gerektiği kadar, zehirlenme olayında analiz için uy-
gun materyal seçimi hakkında da geniş bilgi sahibi olması gerekir. Bunun için 
zehirlerin organizmada uğradıkları değişiklikleri, etki yerleri ve akkümüle 
oldukları kısımları ve eliminasyona uğrama şekillerini, metabolitlerini bil-
meli ve bulduğu kalitatif ve kantitatif sonuçları değerlendirebilmelidir. 

1 . Sistematik otopsi: 

Zehirlenme sonucu meydana gelen ölüm olaylarında, sistematik otopsi 
o zehir hakkında önemli bilgiler verebilir. Bu nedenle otopsi ve nümune alın-
ması sırasında toksikolojik analiz yapacak kimsenin de hazır bulunması önem 
taşır. 

Bazı özel organların aldığı renkler ve kanın görünüşü küçümsenmeyecek 
bilgiler verir. Örneğin: 

a) Derinin renklenmesi:  CO, C N - ve HNÖ 3 ile zehirlenmede kiraz kır-
mızısı; atebrin, pikrik asit ile sarı; gümüş tuzları ile mavimsi gri; nitrobenzen, 
klorat, asetanilid ve siyanoz yapan maddelerle kahverengi mavimsi renkler; 

b) Deride yer  yer  lekeler:  Eskar veya protein koagülasyonu; iyot, AgN0 3 

la kahverengi siyah; brom ile koyu kahverengi, nitrik asit ile sarı lekeler; 

c) Deride kızarma  (dermatit): Bromür, arsenik, sulfa ilâçları, kömür 
katranı türevleri, asetanilid, fenasetin, opium, kloral, iyodür, altın ve diğer 
ilâç allerjisi yapan maddelerle görülür. 

ç) Diş etlerinde  mavi siyah bir çizgi genel olarak kronik Pb, Hg, ve Bi 
zehirlenmelerinde görülür. 

dj Kanın  çukulata renginde olması methemoglobinemi ile ilgilidir. Do-
layisi ile anilin ve nitro türevleri örneğin, asetanilid, nitrobenzen, sulfonal, 
nitrit, klorat, fenasetin şüphesini uyandırır. Nikotin zehirlenmesinde kanın 



rengi koyu kırmızı, CO ile kiraz kırmızısı (karboksihemoglobin) olur. Hepa-
rin ile zehirlenmede kan pıhtılaşması gecikir. 

e) Otopsi sırasında bazı ilkel ve basit denemelerle bazı maddelerin olup 
olmadığına karar verilebilir. Örneğin fosfor (AgN0 3 ile), HCN (gayak ten-
türü ve CuS0 4 ile), CO (kanın spektroskopik incelenmesi) aranması gibi. 

f)  Otopside iç organların  rengi ve kokusu,  sindirim yollarında ve bilhassa 
midede görülebilen sindirilmemiş madensel, bitkisel kalıntılar (meyve, to-
hum) yararlı bilgiler verir. 

2. Nümune seçimi ve laboratuvara gönderme: 

Zehirin mahiyeti hakkında bir bilgi yoksa mümkün mertebe çeşitli ma-
teryal toplamak icap eder. Kan, idrar, mide muhteviyatı ve yıkama suyu, bar-
sak muhtevası, ölüm halinde iç organlar gibi. 

Genel olarak toksik maddeler, organizmada nadiren homojen dağılırlar. 
Daha çok kimyasal yapılarına ve metabolizmalarına bağlı olarak özel dokularda 
toplanmaya (akkümüle) meyillidirler. Örneğin kurşun, karbonat ve fosfat 
bileşiği halinde kemiklerde; arsenik bilhassa sülfidril grupları ile kompleks 
teşkiletme özelliği nedeni ile keratince zengin dokulara (saç, tırnak) 
toplanır. 

Etil alkol ise en çok yumuşak dokulara dağılır ve bu sebeple kanda al-
kol tayini, vücudun total alkol miktarı hakkında bilgi verir. Beyin ise bilhas-
sa yağda erir (lipid solubl) zehirler için uygun analiz maddesidir. 

ilâçların parenteral tatbikiyle ölüm olaylarında, otopsi sırasında enjek-
siyon bölgesinde herhangi bir belirtiye raslanmışsa, bu ilâcın enjeksiyon ci-
arındaki dokulara sızması ihtimalini gösterir ve bu kısımdan nümune almak 
gerekir. Bilhassa akut zehirlenmelerde bu nokta önemlidir. 

Zehirlenme sebebi hakkında bir fikir sahibi olunmuşsa muayyen bir kaç 
çeşit analiz nümunesi kâfi gelir (Tablo II). 

Çeşitli organ (ölüm olaylarında) ve yıkama sıvıları dışında, ağız, dil ve 
yutaktan pamuk veya gazlı beze emdirilerek alınacak mukus, ter, salya (al-
kaloidlerden bilhassa kokain için) tahlil edilmek üzere gönderilebilir. 

Ayrıca hava nümunesi de bilhassa endüstriyel zehirlenmelerde önemli-
dir. Bu iş yerleri havasındaki gaz, buhar, toz ve partiküller, usulüne uygun 
teknik ve miktarda alınır. 

Bu listeye hasta veya ölü civarında bulunan şüpheli ilâç şişeleri, diğer kap 
v.s. de ilâve edilmelidir. 
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Mide ve bağırsak içeriği gönderilmesi gerektiği zaman bu organlar iki 
ucundan ligatüre edildikten sonra materyal gönderme kaplarına konulmalı-
dır. 

Eksumasyon  (Exhumation): 

Cesetin mezardan çıkarılması işlemidir, ceset mezardan çıkarıldığı tak-
dirde mezar toprağından, lâhit içindeki sıvılardan nümune alınmalıdır. Tok-
sikolojik analiz nümunesinin ölü tahnit edilmesinden önce alınması gerekir. 

Aksi halde tahnitte kullanılan maddeler bildirilmelidir. 

Çok eskimiş kadavralar zamana bağlı olarak putrifikasyon sonucu, bil-
hassa organik maddelerin yıkılması ile tanınmaz hale gelirler. Bu durumda da-
ğılmış organların yerinin toprağı ile birlikte kalıntılar ve gerektiğinde kemik 
nümunesi de alınmalıdlr. 

Nümune Alınması ve Laboratuvara Gönderilmesi: 

a) Her organ tam alınarak ayrı ayrı nümune kaplarına konur. Keza or-
gan muhteviyatı da aynı şekilde ayrılır. Nümune kapları iyi cins cam veya 
belirli özellikte iyi cins plâstikten olabilir. Önceden bu kapların kimyasal yol-
la iyi temizlenmesi gerekir. 

Son zamanlarda dondurulmaya elverişli olmaları nedenile plâstik torba-
lar nümune kabı olarak kullanılmaktadırlar. 

Kuru kaplar içine alınan numunelerin ağzı kapatılır, ancak putrifikasyon 
gazlarının çıkabilmesi için kaplar ağzına kadar doldurulmaz. 

Özel geliştirilmiş yöntemler için daha az miktarda numune yeterli ol-
maktadır. 

Nümune kapları üzerine etiket yapıştırılır. Bu etiketde nümunenin a-
lındığı tarih, saat, nümune cinsi ve kime ait olduğu, ayrıca nümuneyi alanın 
adı ve imzası bulunmalıdır. 

Ayrıca nümune kapları mühürlenmelidir. Mühür mumu As, Pb gibi mad-
deleri ihtiva ettiğinden nümune ile mühürün temas etmemesine dikkat et-
melidir. 

b) Alınan nümunenin mümkün olduğu kadar çabuk analize gönderil-
mesi gerekir. Herhangi bir koruyucu madde ilâve edilmemesi genel kaide-
dir. 

Kadavranın dekompoze olması bir çok zehirlerin izolasyon ve tanınma-
larlnı engellemez, fakat prezervatif (koruyucu madde) kullanılması bazı 
önemli zehirlerin aranmalarını önler. 
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Tablo II 

Z E H İ R L E R E G Ö R E A N A L İ Z M A T E R Y A L İ N İ N S E Ç İ L M E S İ 

N ü m u n e Minimal Miktar Numunenin uygun olduğu zehi r 

İdrar Elde edilebildiği kadar 

Mide içeriği, kus- Elde edilebildiği kadar 
muk mide yıkama 

sıvısı 

Bağırsak içeriği Elde edilebildiği kadar 

Kan 100 ml 

Beyin SOOg 

Karaciğer 500g 

2 Böbrek 

200g 

Yeteri miktar 

Bir tanesi 

200g 

Böbrek 

Kemik 

Saç, kıl tırnak 

Akciğer 

Kas 

İÇ yağ 200g 

Arsenik, flor, çinko, uyku ilâçları başta ol-
mak üzere bir çok ilâçlar 
Zehirlenmeden veya ölümden kısa bir müd-
det önce alınan zehirler 

Ölümden 1 - 2 gün önce alınan zehirler 
Nitrit, nitrat, klorat (methemoglobin), kar-
bon monoksit, kurşun, barbitürat 
Uçucu zehirler, alkaloid, barbitürat, borik 
asit, talyum 

Ağır madenler (arsenik, kurşun, antimon, 
civa, çinko, talyum) flor (akut zehirlenme) 
barbituratlar, borik asit, siyanürler, al-
kaloidler. 

Metallerden özellikle civa, kurşun, bakır, 
molibden 

Flor (kronik zehirlenme), mclibden, rad-

yo aktif maddeler, arsenik, kurşun 

Arsenik, kurşun (kronik zehirlenme) 

İnhalasyon zehirleri 

Siyanür, talyum (iç organlar kokuşarak 
bozulmuşsa) 

Klorlu hidrokarbonlar (insektisit olanlar), 
borik asit 

% 95 alkol veya °/0 4 lük formaldehit en iyi koruyucudur. Fakat etil al-
koi, metil alkol, CO, siyanür, P ve fenol aranacaksa kullanılmamalıdır. 

Klorlu su, CuS0 4 , fenol gibi dezenfektanlardan kaçınılır. 

Dokular kısa bir müddet için (1 kısım tuz, 3 kısım organ) oranında 
olmak üzere saklanabilir. Distilasyondan sonra, uçucu olmayan organik zehir-
ler alkol veya formaldehit içinde saklanabilir. 

Fakat bu gün bir çok laboratuvarlar otomatik soğutma tertiplerine sa-
hip olduklarından, hiç bir kimyasal madde ilâve edilmeksizin analiz zamanına 
kadar düşük temperatürde saklanabilir. Keza nümune alma yeri ile laboratu-
var arası uzaksa, nümuneyi buzla soğutma tertibi içinde yollamak gerekir. 

Ancak — 10°C den aşağı dondurma sırasında CO, H2S ve özellikle HCN 
in çözünmüş oldukları organ sıvılarından ayrılabilecekleri hatırlanmalıdır. 
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Alınan kan nümunesinin pthtılaşmaması için % 0,4 — % 0,5 NaF ilâvesi 
uygunsa da, kanın spektroskopik muayenesinde sulfhemoglobinle karıştırıl-
ması ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır. 

Histolojik  ve bakteriyolojik  nümune alma: 

Yeni ölümlerde histopatolojik ve bakteriyolojik muayeneler için gerekli 
nümuneler özel metotlarına göre alınır. Histopatolojik maksatla alınan nü-
mune "Bouin" karışımı içinde saklanır. 

(75 ml pikrik asit + 25 ml formaldehit + 5 ml glasiyal asetik asit) 

Bu fiksatörden başka % 5-10 formaldehit veya K 2 C r 2 0 7 çözeltileride 
kullanılabilir. Organlardan alınacak parçalar 5 cm kalınlıkta ve 2 cm2 yi 
geçmeyecek şekilde olmalıdır. 

Bakteriyolojik muayene için ise, steril pipet (kan veya diğer sıvı 
nümuneler için) ve alevden geçirilmiş bisturi yardımı ile (organ parça-
ları için) nümuneler steril kaplar içine konarak gönderilir. 

3. Sistematik analiz: 

Laboratuvara gönderilen analiz nümunesinde şu sıra takip edilir. 

a) Nümune ambalajının kontrolü (cins, miktarı, imza, mühür durumu) 
yapılır. 

b) Etiket ve otopsi raporundaki bilgiler tespit edilir. 

c) Nümune açılarak miktarı kaydedilir. 

ç) Nümune (zehir miktarının az olduğu şüphesi varsa veya zehirin ma-
hiyeti bilinmiyorsa (karma analiz nümunesi hazırlanır) temiz bir porselen 
kapsüle alınır. 

d) Nümunenin 1 /3 ü yedek olarak saklanır. Kalan kısım ön deneyler, 
kalitatif ve kantitatif analiz için 6 kısma bölünür ve bunlar: 

1. kısım — Ön deneyler; 

2. kısım — Uçucu bileşikler; 

3. kısım — Uçucu olmayan organik zehirler; 

4. kısım — Metalik ve organometalik bileşikler; 

5. kısım — Özel olarak aranması gereken zehirler; 

6. kısım — Kantitatif analiz için ayrılır. 
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Ön denemeler: 

İç organları  taşıyan  kapların  havası içinde: 

Şüpheli materyali taşıyan kaplar içinde HCN (Schoenbein - Pegenste-
cher veya Guignard metodu ile) uygun reaktifle emprenye edilmiş filtre kâ-
ğıtları ile aranabilir. 

Karma  analiz numunesinde: 

a) Önce nümunenin herhangi bir karakteristik kokusu olup olmadığı 
araştırılır. Örneğin aromatik  kokular  (anilin, HCN, kloral hidrat gibi), batıcı 
kokular  (formaldehit, asitler) sarımsak  kokusu  (fosfor, arsenik) fenolik  koku-
lar (fenol ve türevleri) hakkında ön bilgi verebilir. 

b) Kimyasal ön denemelerde: P, H2S (AgNO.,, Pb (CH 3COO) 2 ve CuS0 4 

ile emprenye edilmiş filtre kâğıtları ile), Hg, Bi, As, Sb (Reinsch deneyi ile) 
gibi ağır metaller doğrudan doğruya bir erlene alınan biyolojik materyal 
nümunesinde aranabilir. 

İdrarda: 

a) Benedict  veya  Fehling deneyleri  yapılır, sonucun pozitif olduğu haller-
de glikoz dışında, kloral, kloroform, eter, CCI„, salisilatlar, fenasetin, epinef-
rin, morfin, floridzin (phloridzin), terebantin, ANTU (Alfa naftiltioüre), pa-
raldehit, amigdalin, mentol ve glukozitlerden de şüphelenilir. 

b) İdrarın  rengi de şüpheli zehir hakkında bilgi verebilir. 

Zamanla idrar renginin koyulaşması fenol ve türevleri, nitrobenzen, 
porfirinler mevcudiyetinde olur. 

Bazı ilâçlar kendi kimyasal yapıları veya ilâcın hazırlanmasında kullanı-
lan boya nedeni ile idrara rengini verirler. Örneğin pikrik asit, kinakrin 
(quinacrin) idrarın sarı, fenolftalein kalevi ortamda pembe, azo-gantrisin ise 
portakal rengi almasına sebep olurlar. 

Mide ve sıvısında  yapılacak  ön denemeler: 

a) Mide mukozasının  görünüş ve rengi tetkik  edilir.  Örneğin yakıcı asitler, 
süblime (HgCI2) ve kuvvetli alkaliler mukozada aşınma ve sarı renk, aşırı bir 
aşınma olmaksızın mukozanın sarıya boyanması ise pikrik asit, kromat gibi 
maddeler nedeni ile meydana gelir. Diğer taraftan bitki tohumları da karek-
teristik renklerini verirler (örneğin belladon). 

b) Mide içeriğinin rengi de bazı ilâç ve toksik maddeler için ön bilgi ve-
rebilir. 
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Anorganik tuzlar karakteristik renkleri ile mide suyunu boyarlar: 
KMn0 4 (pembe veya viyole), bakır tuzları (mavi veya yeşil), nikel tuzları 
(yeşil), kobalt tuzları (pembe), H N 0 3 veya pikrik asit (sarı), H 2 S 0 4 ve okza-
lik asit siyah granüller, kahve telvesine benzer şekilde, fosfor (sarı, karanlık-
ta lüminesans partiküller halinde), iyot (mavi- kahverengi) renk verirler. 

Ayrıca bazı ilâçlar da ihtiva ettikleri boya maddeleri nedeni ile mide yı-
kama suyunu renklendirirler. Sekonal'ın kırmızı, nembutal, efedrin gibi ilâç-
ların sarı renk vermesi gibi. 

c) Mide içeriğinin karanlıkta fosforesans  veren tanecikler ihtiva edip et-
mediğinin incelenmesi bilhassa fosfor ve fosfor ihtiva eden maddelerle (kib-
rit gibi) zehirlenmede önemli ip ucu verir. 

ç) Mide içeriğindeki taneciklerin incelenmesi de önemlidir. Mide muh-
teviyatında yüzen  veya mukozada  kırmızı bir halka ile çevrili beyaz kristaller 
A s 2 0 3 olması ihtimalini verir. Ayrıca arseniğin kesin tanımlanmasının yapıl-
ması gerekir. 

Bitki parçaları da farmakognozik inceleme sonucu önemli ip ucu verir. 
Mantar tanecikleri, belladon tohumları, diğer toksik bitki tohumları böyle-
ce tanınabilir. 

5- Gönderilen madde katı veya sıvı bir ilâç olduğu halde önce organo-
leptik incelemeler (görünüş, renk, koku, asitlik veya kalevilik durumu, çö-
zünürlüğü) yapılır. Müteakiben organik veya anorganik bileşik olup olmadığı 
araştırılır. 

Çözünürlük tesbit edildikten sonra bir deney hayvanının (fare) derisi 
altına enjekte edilerek, hayvanda görülen fizyolojik değişmelerle bu madde-
nin farmakolojik grubu hakkında bilgi edinilmeğe çalışılır. 

Böylece ilkel muayene çoğu zaman takip edilecek kimyasal analiz me-
todu için önemli ip ucu verebileceği gibi bazan da maddenin kaba şekilde ta-
nınmasını sağlayabilir. 

Biyolojik Materyalden Zehirlerin İzolasyonları: 

Zehirler kimyasal  maddelerdir.  Bu nedenle tanınmaları için renk, mikro-
kristalizasyon ve spektral, kromatografi, refraktometri, X- ışını difraksiyonu 
(X-ray diffraction analysis), polarografi gibi fizikokimyasal metotlarla tanım-
lanmaları ve miktarları tayin edilebilir. Ancak bu analitik yolların uygulan-
ması veya biyolojik testlerin yapılabilmesi, önce biyolojik materyalden şüp-
heli maddenin izolasyonunu (ayrılmasını) gerektirir. 

Gerek pratik derslerde ve gerekse zehirlerin sınıflandırılmaları konula-
rında görüldüğü gibi, bu ayırma metotlarına göre zehirleri 4 veya 5 sınıfa 
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ayırmak mümkündür. Biz burada ikinci şekle göre sınıflandırmayı veriyoruz 
(Stolman, 1961): 

1- Gaz halindeki zehirler, 

2- Su buharı ile uçan zehirler 

3- Uçucu olmayan organik zehirler, 

4- Metalik zehirler, 

5 - Özel olarak aranması gereken zehirler. 

Gaz Halindeki  Zehirler: 

Toksikoloji bakımından önemli olan bir çok gazlar dokular tarafından tu-
tulamadığından biyolojik materyalde arama imkânı yoktur. Bu nedenle ana-
litik metodlar ancak bu gazların ölüm veya zehirlenme olayının meydana gel-
diği hava nümunesinde aranmasını gerektirir. Azot oksitleri, C 0 2 , H2S gibi. 

Su Buharı Diştilasyonu  İle İzole  Edilen  Uçucu Zehirler: 

Biyolojik maddeden (kan, idrar, doku gibi) su buharı distilasyonu ile 
ayrılabilen anorganik ve organik bileşikleri ihtiva ederler. 

a) Su buharı ile uçan zehirler: a^ Asit ortamda, a2) Kalevi ortamda dis-
tile olan maddeler olmak üzere iki alt sınıfa ayrılabilir. 

Asit ortamda distilasyon için: Materyal katı ise kıyılır, 2-3 misli su ile 
karıştırılıp, % 10 tartarik asitle pH 5 yapılır. Bundan sonra distilasyon iş-
lemi uygulanır. Alkoller, formaldehit, paraldehit, aseton, eter, fenoller, kre-
zoller, karbon sülfür, kloroform, karbon tetraklorür, kloral hidrat, siyanür, 
benzen, p-dikloro benzen, nitro benzen, anilin, piridin, oc-naftol, timol, 
esansiyal yağlar, terebantin, kroton, fosfor asit ortamda su buharı ile 
uçarlar. 

Kalevi ortamda distilasyon için, materyal kıyılarak ve su ile karıştırıla-
rak sulp MgO ile pH 8'e getirilir. Sonra su buharı distilasyonu uygulanır. 
Anilin, amfetamin, klorat ve kloroform (kloral hidrat kalevi ortamda kloro-
forma çevrilir), nikotin kalevi ortamda distile olurlar. 

b) Fraksiyonlu distilasyon: Karışım halindeki uçucu zehirlerin ayrıl-
ması için kullanılır. Özellikle endüstrideki organik toksik çözücülerin ayrıl-
masında fraksiyonlu distilasyondan faydalanıllr. 

Distilasyon balonlarına fraksiyon başlıkları ilâvesiyle, karışım içindeki 
uçucu zehirlerin kaynama noktalarına göre birbirlerinden ayrılmaları sağla-
nır. 

10 



Mikrodifüzyon: 

Uçucu zehirlerin ayrılması için, distilasyondan başka, az miktardaki uçu-
cu zehirlerin dokulardan ayrılmasında mikrodifüzyon tekniği de kullanıl-
maktadır. İlk defa Feldstein ve Klendshoj tarafından ortaya konulan bu metod, 
Convvay'ın mikrodifüzyon cihazı ile uygulanmaktadır. 

Prensip: 

Kapalı bir sistemde uçucu zehiri ihtiva eden biyolojik materyal veya 
karışımı, uçucu zehiri serbest hale geçiren uygun bir kimyasal madde 
(Liberating agent) ile dış odacığa konur. Serbest hale geçen bu uçucu bi-
leşiği tutan (absorban) çözücü ise ayrı bir odacıkta (iç oda) bulunur. Uçucu 
bileşik, oda temperatüründe veya 37°C de buharlaşarak difüze olur ve iç 
odacıktaki absorban içinde çözünür. Böylece gaz difüzyonu ile bir bölmedeki 
uçucu bileşiğin, diğer bölmeye geçmesi ve sıvı fazında tutulması sağlanlr. İç 
odaya konan uygun bir reaktifle bu uçucu bileşiğin tanınması mümkün ol-
duğu gibi, uçan bileşiği ihtiva eden iç odadaki çözücüyü alarak renk reaktif-
leri İle kalitatif ve kantitatif analizleri yapılabilir. (Fazla bilgi için laboratu-
var kitabına bakiniz). 

Bu tekniği ilk defa Convvay, biyolojik materyalde amonyak tayini için 
geliştirdiğinden cihaza Convvay mikrodifüzyon cihazı adı verilmiştir. 

Diştiiatta  Uçucu Zehirlerin  Aranmaları  ve Miktar  Tayinleri: 

Bu çalışma tekniği laboratuvarda uygulandığından, burada ancak genel 
analiz şeması hatırlatılacaktır. 

Şöyleki: 

a) Distilatda önce koku, renk ve pH kontrolü yapılır. 

b) Distilatın tek fazlı olup olmadığı tetkik edilir. 
c) Kimyasal ön denemelere geçilir. Bu maksatla önce fonksiyonel grup-

lar araştırılır. Bileşiğin genel sınıfı (alkol, aldehit v.s) tespit edildikten sonra 
özel arama deneylerine geçilir. 

Kalitatif araştırmada fonksiyonel grup veya özel deneyler için kullanılan 
metotlar, renk reaksiyonu, koku reaksiyonu (teşekkül eden maddenin özel 
kokusu örneğin iyodoform, izonitril deneyleri) veya çökelti teşekkülüne 
(tribromoanilin gibi) dayanır. 

Ayrıca gelişmiş laboratuvarlarda uçucu bileşiklerin tanınma ve miktar 
tayinlerinde gaz kromatografisi, spektral analiz (U.V veya İ.R. alanında) ve 
fotometri gibi fizikokimyasal yöntemlerden (enstrumental analiz) yararlanıl-
maktadır. 
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Uçucu olmayan organik zehirlerin biyolojik materyalden ay-
rılması: 

Uçucu olmayan organik bileşiklerin tanıma reaksiyonlarını uygulamadan 
önce materyalin durumuna göre (doku, organ parçaları, kan, idrar, kemik, 
bitkisel materyal, farmasötik ilâç şekli gibi) uygun bir ayırma yöntemi seçmek 
gerekir. 

Bu yöntemlerin dayandığı prensip, biyolojik maddenin ihtiva ettiği tabii 
maddeleri (protein, yağ, sellüloz, boya maddeleri v.s.) uygun çözücü ve iş-
lemlerle bertaraf etmek ve müteakiben elde edilen ham bakiyeyi çeşitli or-
tamlarda ekstraksiyona tabi tutmaktır. 

Bu metotlardan en eskisi ilk defa Stas tarafından kullanılan ve Otto'nun 
modifiye ettiği Stas-Otto yöntemidir. 

Klasik Stas-Otto yöntemi: 

Analiz materyali kıyıldıktan veya parçalandıktan sonra elverişli büyük-
lükteki bir balona konur. 2-3 katı mutlak alkol ilâve edilir ve tartarik asit çö-
zeltisi ile asit yapılır. Materyal aslında asit reaksiyon gösteriyorsa önce sodyum 
bikarbonatla nötralleştirildikten sonra tartarik asitle ortam asit yapılmalıdır. 
Aksi halde bazı maddeler kuvvetli asitlerle ayrılabilirler. Tartarik asitin fazla 
olmamasına dikkat etmelidir. Asitin fazlası eterle çalkalanırken, etere geçer 
ve tanımayı zorlaştırır. 

Eğer analiz materyali olarak su buharı ile uçan zehirlerin aranmasından 
kalan materyal kullanılacaksa alkol ilâvesinden önce suyun büyük bir kısmı-
nın su banyosunda uçurulması gerekir. 

Metodun yürütülmesi için uygun büyüklükte bir cam balon alınır. Balon 
80-100 cm uzunluğunda ve 6-8 mm çapında soğutucu işini gören cam boru 
taşıyan mantar bir tıpa ile kapatılarak su banyosunda arada sırada çalkalamak 
üzere 10-15 dakika ısıtılır. Alkollü ekstrakt soğutulduktan sonra (yağlar do-
nar) alkolle ıslatılmış bir süzgeç kâğıdı ile süzülür, süzgeç kâğıdındaki kalıntı 
alkolle yıkanır. Filtratın reaksiyonu asit olmalıdır. Asit değilse, ekstraksi-
yonun tekrar (yeniden tartarik asit katılarak) asitlendirilmesi gerekir. 

Süzülmüş olan asitli alkolik ekstrakt alkolü şurup kıvamına kadar uçuru-
rulur ve 100 ml. soğuk su ile karıştırılarak süzülür. Bu suretle yağ ve reçine 
gibi maddeler uzaklaştırılmış olur. 

Yine bir porselen kapsül içinde şurup kıvamına gelinceye kadar uçuru-
lur. Kalıntı 100 ml. (veya yeteri kadar) mutlak alkolle karıştırllır, bu esnada 
yapışkan albuminli maddeler, dekstrin ve organik tuzlar alkolle ıslatılmış 
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süzgeç kâğıdından süzülerek ayırd edilir. Süzülen alkollü sıvının alkolü al-
çak basınç altında veya saç kurutma makinası ile uçurulur. Kalıntı 50 ml. su 
ile karıştırılır, süzülür böylece organik eritkenlerle çalkalamaya elverişli, 
bir dereceye kadar temizlenmiş ekstrakt elde edilmiş olur. Materyal kalın-
tısı madensel zehirlerin aranmasında kullanılır. 

Aynı işlem daha basit olarak  aşağıdaki şekilde yürütülebilir. 

Kıyılmış materyal bir behere konarak alkolle (95°) örtülür. Tartarik 
asitle asitlendirilerek su banyosunda 60°C de ısıtılır süzülür. Rezidü tekrar 
alkolle ısıtılır ve süzülür. Aynı işlem bir defa daha tekrarlanır ve üç filtrat 
birleştirilir. Bir kapsülde şurup kıvamına kadar uçurulur. 75 ml 95° lik alkol 
katılarak 50°C de ısıtılır. Buzdolabına konarak 5°C ye kadar soğutulur ve 
süzülür. Filtrat şurup kıvamına kadar uçurulur. 75 ml mutlak alkol konarak 
tekrar ısıtılır, buzdolabında soğutulduktan sonra süzülür, bir kaç mililitre 
kalıncaya kadar su banyosunda uçurulur. 4 ml % 50 sülfirik asit ve 150 ml 
distile su ile karıştırılır. Su banyosunda ısıtılır ve lipidleri ayırmak için buzdo-
labına konur ve soğuk iken süzülür. Filtrat uçucu olmayan organik bileşiklerin 
ekstraksiyonuna elverişli olacak şekilde yağ, reçine ve proteinlerden kurtarıl-
mıştır. İşlem esnasında ekstre daima asit olmalıdır. 

Stas-otto  metodu ile elde edilen asit filtrattan  uçucu olmayan organik 
zehirlerin  ekstraksiyonla  ayırd  edilmeleri: 

Bilindiği gibi ekstraksiyon sulu fazda çözünmüş bir maddenin su ile ka-
rışmayan organik bir çözücüyle çalkalayarak bu organik faza geçirilmesi iş-
lemidir. Sulu fazda çözünmüş bir çok maddeler içinden, uygun ortam ve çö-
zücü seçimiyle, arayacağımız organik zehiri organik faza alarak saflandırmak 
mümkün olur. Biyolojik materyalden ön işlemlerle (Stas-Otto veya modifiye 
metotları) elde edilen ekstrakt veya kan, idrar gibi sıvılardan ekstraksiyonla 
organik zehirler ayrılabilir. 

Prensip olarak, iyonize halde olmayan organik maddeler, organik çözücü 
fazına geçirilebilirler. Bu nedenle uçucu olmayan organik zehirlerin ekstrak-
siyonunda iki faktör rol oynar. 

1- Organik maddelerin kimyasal yapısı (Asit, baz, nötral veya amfoter 
özelliği). 

2 - İyonlaşmamış halde olan organik maddenin, organik çözücüde çözü-
nebilme özelliği. 

Bu nedenle uçucu olmayan organik zehirleri, organik faza geçebildiği 
ekstraksiyon şartlarına göre dört bölümde toplamak mümkündür: 
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1- Asit ortamda  ekstrakte  edilebilen zehirler 

Bu maddeler asitli sulu ortamdan (pH 2) eter veya kloroformla ekstrak-
te edilebilirler. Asit ortamda organik çözücüye geçen organik maddeler kuv-
vetli asit, zayıf asit veya nötral özellikte olabilirler. O halde bu grubu, 3 alt 
sınıfta toplayabiliriz. 

Kuvvetli  asitler:  Asitli ortamda eter veya kloroform fazına geçen bu mad-
deler, sulu sodyu m bikarbonatla (NaHC0 3 , pH 7.5) ekstrakte edilebilirler. 

Örnek: Salisilik asit, asetil salisilik asit, p-amino benzoik asit, sitrik asit, 
okzalik asit, sakkarin. 

Zayıf  asitler:  Bu grup maddeler ise, eter veya kloroform fazından, daha 
kuvvetli kalevi ortamda (NaOH li ortamda) sulu faza geçerler. NaHC0 3 çö-
zeltisinde çözünmezler. 

Örnek: Barbitürik asit ve türevleri, pikrik asit, üreidler, kolşisin, kan-
taridin, fenol ve türevleri, digitoksin, kâfur, fenilbutazon. 

Hıdrofob  nötral  maddeler:  Asit eterde çözünen organik maddeler NaOH 
veya NaHC03 ' l ı sulu faza geçirildikten sonra, eter veya kloroform fazında 
nötral maddeler kalır. Bunlar organik fazda çözünebilme özelliğinde olduk-
larından hidrofob nötral maddeler adını alırlar. 

Örnek: Asetanilid, fenasetin, antipirin, piramidon, bromural, kafein, 
santonin, uretan, teofilin, teobromin, emetin, meprobamat, fenil salisilat. 

2- Kalevi  ortamda  fdilüe:  seyreltik  NaOH ile kalevilendirilmiş)  eter  veya 
kloroforma  geçen bileşikler: 

Kalevi özellikte maddeleri ihtiva ederler. Bu nedenle bir çok alkaloidler 
ve sentetik azotlu bazlar bu gruba girerler. 

Örnek: Akonitin, adenin, N-allil normorfin, aminopirin, amfetamin 
türevleri, atropin, brusin, kokain, koniin, efedrin ve türevleri, lobelin, ni-
kotin, niketamid, pilokarpin, prokain, kinin, kinidin, solanin. 

3- Amonyaklı  ortamda  (zayıf  kalevi  ortamda)  eter  veya  kloroformla 
ekstrakte  edilebilen organik  zehirler: 

Amfoter  özellikteki organik zehirler, NH3 ' l ı ortamda kloroformla (etil-
asetat daha iyi bir çözücü) ekstrakte edilebilir. Formülde görüldüğü gibi, 
morfin amfoter yapıda bir alkaloid olduğu için kuvvetli asit veya bazik ortam-
da iyonize haldedir. Fakat zayıf alkali ortamda (kalevi) ekstraksiyon yapıldık-
tan sonra, sulu faz önce HCI ile hafif asitleştirilir ve müteakiben NH3 ile zayıf 
kalevilendirilir kloroform fazına geçebilir. Bu gruba morfinden başka; apo-
morfin, kodein, kurarin, digalen, digitalin, heroin, metapon, prokainamid 
gibi amfoter bileşikler örnek verilebilir. 
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4- Yukarıdaki  şartlarda  organik  çözücüyle  ekstrakte  edilemeyen  bileşikler: 

Bunlar: a) Kuvvetli asit veya baz şeklinde veya b) hidrofil nötral bileşik-
lerdir. Örnek olarak kvaterner amonyum bileşikleri (setil trimetil amon-
yum bromür gibi) gösterilebilir. 

Uçucu olmayan organik zehirlerin ekstraksiyondan sonra 
aranmaları: 

Organik zehirler, yukarıda açıklandığı gibi biyolojik materyalden izole 
edilip, belirli ekstraksiyon şartlarında ayrıldıktan sonra organik fazın uçurul-
ması ile elde edilen ekstrede gerektiğinde daha ileri saflaştırmayı sağlayan 
metotların da uygulanması ile aşağıdaki tekniklerle tanınmaları yapılır. 

1- Süblimasyon: 

Katı bir maddenin, buharlarının soğutulması sırasında, sıvı fazı atlayarak 
doğrudan doğruya kristal hale geçmesine "Süblimasyon"  denir. Süblimleşen 
bir organik zehiri, düşük baskı altında süblimasyona tâbi tutarak, ekstredeki 
karışımlardan ayırmak ve saflaştırmak mümkün olur. 

Yüksek derecede süblimleşen maddeler için düşük baskıda çalışan süb-
limasyon cihazları kullanılır. Bu maksatla geliştirilmiş Umberger vakum mik-
rosüblimasyon cihazı örnek verilebilir. 

Organik zehirlerden barbitüratlar, benzoik asit, salisilik asit, klorbu-
tanol, kafein, teobromin, fenasetin, piramidon gibi bir çok maddeler sübli-
masyonla saflandırılabilir. 

Süblimleşen maddenin süblimasyon derecesinin tayini ve kristal şeklinin 
mikroskopik incelenmesiyle tanınması da mümkün olur. İlk defa 1931 de ve 
L. Kofler  arkadaşlarının hazırladığı, daha sonra Dr. Boetius tarafından geliş-
tirilen "Mikroheiztisch"  cihazı ile 0,1 mg kadar az maddenin süblimasyon veya 
erime dereceleri tayini ve mikrokimyasal reaksiyonların uygulanması ile 
identifikasyonları mümkün olmaktadır. 

2- Kimyasal  reaksiyonlar: 

a) Uygun bir ekstraksiyon işlemi ile elde edilen kalıntının, gerektiğinde 
mikro süblimasyon, kromatografik metotlarla saflaştırmasından sonra, renk 
reaksiyonları  veya çöktürme  reaktifleri  ile tanınmaları yapılabilir. 

Her maddenin asit, baz veya amfoterlik durumuna göre ayrıldığı bakiye-
de önce fonksiyonel grup reaksiyonları ve sonunda öz deneyleri ile kimya-
sal sınıfını ve ismini bulmak mümkündür. 
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3- Mikrokristalizasyon  ve optik  kristalografi: 

Mikrokristalizasyon genel bir tekniktir. Mikro kimyasal bir metot olup, 
çok az miktardaki bir maddenin uygun bir reaktifle verdiği kristal şeklinin 
mikroskopla incelenmesine dayanır. 

Mikrokristal testleri, kimyasal çöktürme deneylerinin hayli ilerlemiş bir 
uygulamasıdır. 

Normal mikroskop dışında, polarizasyon mikroskobu çeşitli kristalleri 
birbirinden ayırt etmek için kullanılmaktadır. 

Organik kimyada, mikrokristalizasyon bilhassa azotlu bileşikler için kul-
lanılmaktadır. Başlangıçta yüzyıllar öncesi alkaloidlere uygulanan bu metot, 
bugün antihistaminikler, sentetik narkotikler gibi alkaloidlere benzer bile-
şikler ve diğer ilâçlar için de kullanılmaktadır. 

Optik kristallografi metodu ise polarizasyon mikroskobu ile kristallerin 
"Optik  kristolografik  özelliklerini"  tesbit ederek maddelerin tanınmasını ve 
miktar tayinlerini mümkün kılan bir tekniktir. Saydam (transparent) her 
ilâç kristallerinin kendine has bu optik özellikleri (ekstinksiyon, kırılma in-
disi gibi) ölçülür. Polarizasyon mikroskobu ile saptanan bu fizik konstantları, 
bu özellikleri toplayan tablolarla karşılaştırılır. 

Optik kristalografi, kristal halindeki ilâçlar (antibiyotikler, barbitü-
ratlar, sempatomimetik aminler, sulfonamidler, antihistaminikler doğrudan 
doğruya tatbik edilebilir. Bu nedenle aynı cihazın (polarizasyon mikroskobu) 
kullanılması bakımından mikrokristalizasyona bir derece yakındır, ancak 
mikrokristalizasyon kimyasal bir yöntemdir. 

Optik kristalografi ise kimyasal madde kristallerinin, optik özellikleri-
ne dayanan fiziksel bir yöntemdir. 

Metalik zehirlerin biyolojik materyalden izolasyonları ve yıkı-
lama yöntemleri: 

Metalik zehirlerin biyolojik materyalden izolasyonlarındaki prensip, 
biyolojik materyalin ihtiva ettiği organik maddeleri tahrip etmek (yıkılamak) 
ve böylece bu yıkılama işlemine dayanıklı olan metallerin anorganik ortamda 
bulunmasını sağlamaktır. 

Bu maksatla kullanılan metotları iki kısımda toplayabiliriz: 

a) Kuru külleştirme, 

b) Sulu ortamda yani yaş külleştirme. 

Her iki teknik için de çeşitli yöntemler vardır. Bunlardan önemli olan-
ları sırası ile görelim. 
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a . Kuru külleştirme: 

Burada prensip biyolojik materyalin önce kurutulması ve arkadan or-
ganik maddelerin 450°C civarında yakılarak tahribine dayanır. Bu yöntem 
Hg, As ve Sb dışında (çünkü bu metaller uçucudur) diğer bütün metallerin 
aranması için kullanılır. 

Külleştirme çeşitli şekillerde yapılabilir: 

Basit külleştirme:  Burada genel teknik 50-100 g kadar kıyılmış doku, 
100-1000 ml idrar veya 20-100 ml kan önce 110°C de kurutulur. Kuru nu-
mune bir fırına konarak yavaş yavaş 450°C ye kadar ısıtılır. Uçucu bileşikler 
kaybolup gri-beyaz bir kül elde edilinceye kadar bekletilir. Genellikle 5-6 
saat gerekir. 

Elde edilen kül, mineral asitlerinden birinde (HCI) çözülerek kalitatif 
ve kantitatif analiz için uygun hale getirilir. Bu metotla Hg, As, Sb ve kısmen 
Pb uçar. Bu sebeple, yöntem bu katyonlar için kullanılmaz. 

0 2 altında kül etme ve uçucu mineral bileşiklerin toplanması: 

Fakat bu teknik pratikte kullanılmaz. 

Kimyasal  bir madde ile kül etme: 

Bu metotda, biyolojik materyale kireç, manyezi, (manyezi + K N 0 3 ) 
gibi kimyasal maddeler ilâve edilerek yakılır. Yanma esnasında bu ilâve edilen 
kimyasal maddelerle karışımın yüzeyi genişler. Yanma kolaylaştığı gibi, kül-
leşme daha aşağı temperatürde olur. 

b. Yaş usulle külleştirme (yıkılama) 

Bugün en çok kullanılan yıkılama yöntemleri, sulu ortamda organik 
maddenin oksidan maddelerle parçalanmasına dayanır. Bu amaçla kullanılan 
yöntemler: 

b,) Klorla yıkılama, 

b2) Asit veya asit karışımı ile yıkılama. 

b3) Diğer oksitleyicilerle ( H 2 0 2 , kromil klorür) yıkılama olmak üzere 
inceleyebiliriz. 

Klorla  yıkılama: 

Prensip: Doğal haldeki klor kuvvetli bir oksidandır. (HCI + K C I 0 3 ) 
karışımı ile elde edilen klor gazı organik maddelerin (karbonhidrat ve pro-
tein) oksitlenerek parçalanmasını sağlar. 
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Ancak yağ ve bitkisel dokular klora dayanıklı olduklarından yıkılanmaz-

KCIO3 + 6 HCI — > 3 Cl2 + KCI + 3 H 2 0 
4 KCIO3 + 12 HCI — • 9 Cl + 3 C I 0 2 + 6 H 2 0 + 4 KCI 

Teknik:  Bu maksatla Ogier metodu kullanılabilir. Benzeri başka metot-
lar (Thomas'ın) da vardır. Fakat hepsinde prensip aynıdır. 

Kıyılmış analiz materyalinden kuru ise 200 g taze ve yaş ise 500 g alına-
rak 1 L. lik balona konur. 200 ml % 25 HCI ile karıştırılır ve 10-15 g KCIOj 
ilâve edilir. 

Balon ağzına iki delikli bir mantar geçirilir. 75 cm kadar uzunluğunda bir 
cam boru (soğutucu ve aynı zamanda AsCI3 , HgCI2 uçmasını engeller) ve bir 
de % 25 lik KCIO3 ihtiva eden bir ayırma hunisi tespit edilmiştir. (Şekil 8). 

Karışım su banyosuna oturtulaıak arada sırada çalkalanır. Böylece hem 
meydana gelen klor gazının biyolojik madde ile teması sağlanır, hem de C I 0 2 

meydana gelmesi önlenir. Isıtma işlemine organik materyal sıvılaşıp sarı -
şarap renkli bir karışım elde edilinceye kadar devam edilir. 

Dikkat: Numune, sıvı veya uçucu zehirlerin aranmasından sonraki ka-
lıntı ise NaHC0 3 ile kalevilendirilir. Uçurulur (NaHC0 3 : As, Sb, Sn ve Hg 
katyonlarının uçmasını engeller.) Analiz materyalinde alkol veya eterin mev-
cudiyeti patlamaya sebep olacağından zararlıdır. Bu nedenle önceden uçuru-
larak uzaklaştırılması gerekir. Yıkılama iyi çeken bir ocakta yapılmalıdır. 

Yıkılamadan sonra numune süzülür. Çökelekte yağlı ve bitkisel dokular, 
Ag ve Pb klorürler, Ba ve Pb, Sr sülfatlar (Sülfürlerin oksitlenmesinden sülfat 
meydana gelir) bulunabilir. 

lar. 

Şeki l 8 — K lor la y ık ı lama 
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Süzüntü ise metal katyonları ve anorganik iyonları ihtiva eder. 

Yıkılamadan sonra metalik zehirlerin aranması için sistematik analize 
geçilir. 

Asitle yıkılama: 

Asitle yıkılamada en çok H 2 S 0 4 H N 0 3 , HCIO4 asitler uygun ikili veya 
üçlü karışım halinde kullanılır. 

Burada H 2 S 0 4 : Yıkılamada bir kaç şekilde rol oynar. Susuz ortamda 
"dehidratasyon: suyu uzaklaştırma" özelliği ile biyolojik maddelerin karbo-
nize olarak yanmasını kolaylaştırdığı gibi, azotlu organik maddeler için fik-
satör rolünü oynar. (Azotun amonyum katyonu haline geçmesini sağlar) 

İlâveten oksitleyici etkisiyle de organik maddenin C 0 2 ve H 2 0 yu par-
çalar. 

H2SO4 —> H2O + so2 + O 
H N 0 3 ise H 2 S 0 4 ile karbonize olan organik materyalin doğal halde ok-

sijen vererek C 0 2 haline geçmesini sağlar. HNO3 kuvvetli bir oksidandır. 

Yıkılama sırasında: 

2 HNO3 >2 NO — > l O 

> N 2 0 3 — * 2 O 

H 2 0 2 N 0 2 — > 0 

verdiği aktif oksijenle karbonize olan ve parçalanmış materyali C 0 2 haline 
geçirir. 

Böylece asit karışım ile organik maddeler H 2 0 , C 0 2 , N 2 halinde parça-
lanarak metal katyonlarının serbest hale geçmesine sebep olur. 

Asit karışımını kullanarak yapılan yıkılama metotları çok değişiktir. Biz 
burada klasik birer metot olan Deniges'in nitrosülfirik metodu ile Kahane'-
ın nitro - sulfo - perklorik metotlarından bahsedeceğiz. 

Deniges'in Nitro  Sülfirik  Asit Yıkılama  Yöntemi: 

İlk defa bu metot 1901 de Fayolle ve Deniges tarafından iç organlarda 
As ve Sb aramak için uygulanmıştır. 

Teknik: 

Bu metotda HNO3 ve H 2 S 0 4 kullanılır. Başlıca işlem 3 kademedir: 

a) Organların çözünürleştirilmesi, 
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b) Yağların uzaklaştırılması, 
c) Yıkılamanın tamamlanması. 

a) Büyük bir kapsülle 200 g organik maddeye ve 160 ml kons. H N 0 3 

ilâve edilir. Küçük bir bek alevinde ısıtılır (Şekil 9). 

Isıtma işlemine organlar parçalanıp sarı veya koyu sarı bir renk oluncaya 
kadar devam edilir. 

b) Yukarıdaki işlemde yağlı maddeler parçalanmaz, yağların ayrılması 
için önce kapsül içindeki karışıma 80 ml su konur ve ilk hacme kadar uçurulur. 
Soğutulur. Donarak ayrılan yağlar süzülerek ayrılır. Çökelek önce sıcak sonra 
soğuk su ile yıkanır. 

c) Yıkılama işleminin tamamlanması için asıl süzüntü ve yıkama suları 
kapsülde toplanır. 4 ml H2SO4 ilâve edildikten sonra kapsül üstüne boyun kıs-
mı kesilmiş bir huni geçirilir. 100 ml kalıncaya kadar uçurulur. 16 ml daha 
H2SO4 ilâve edildikten sonra ısıtmaya S 0 3 dumanları çıkıncaya kadar, devam 
edilir. Bu arada dakikada 60 damla olmak üzere HNO3 ayırma hunisi vasıtası 
ile kapsüle damlatılır. 

Yıkılamanın sonuna kadar karışımına 2 defa 3 ml H2SO4 ilâve edilir. İş-
lem sonunda 5-10 ml civarında renksiz yıkılama asitli çözelti (asit dijestiyon) 
elde edilir. Bundan sonra sistematik analize geçilir. 

Bu esnada 30-50 ml H N 0 3 kullanılır. 

3 

Şeki l 9 — Deniges yöntemi ile y ık ı lama 
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Yöntemin kritiği: Bu metot Hg aranması için uygun değildir. Ayrıca or-
tamda fazla baryum varsa kısmen yağlı bir kısım tarafından tutulur. Yağlar 
bakır (% 20) dışında diğer metalik zehirleri tutmaz. 

Yıkılanmış asit dijestiyon çözeltisinde Cu, Mn, Ni, Al, Cr sülfat şeklinde 
çözünür, Sb, (Sb205 ) , Sn, (Sn02 ) Pb, (PbS04) , Ba, (BaS04) ve Ag, (AgCI) ha-
linde çökelekte kalır. 

(H2SO4 + HN03 + HCI04J Karışımı  İle Yıkılama: 

Yıkılamanın iyi olması nedeni ile tercih edilen bir yöntemdir. H 2 S 0 4 ve 
HNO3 dışında H C I 0 4 de oksidan etkisiyle parçalanmayı kolaylaştırır. Ancak 
patiama tehlikesi olasılığı göz önünde bulundurulmalıdır. Yıkılama çeker bir 
ocakta ve uzaktan takip edilerek yapılmalıdır. 

Teknik: 200 g kadar kıyılmış doku, Kjeldahl balonuna konur. Dokunun 
üst yüzeyine geçecek şekilde (H 2 S0 4 + H N 0 3 + HCI0 4 ) karışımı konur 
(Bu karışım (500 ml H N 0 3 + 50 ml % 60 HCIO, ve 100 ml H 2 S 0 4 ) şeklinde 
hazırlanır). 

Balon kaynama noktasına kadar ısıtılır. Zaman zaman karıştırarak asit 
karışımı ilâve edilir. 

Normal bir yıkılama sonunda saman sarısı renginde bir dijestiyon elde 
edilir. Bundan sonra uçurmaya devam edilir. Uçurma sırasında kararma olur-
sa karışıma asit karışımı ilâve edilerek ısıtmaya devam edilir. Kararma hem 
patlama tehlikesi ve hem de Hg nın kayıba uğraması nedeni ile istenilmeyen 
bir durumdur. 

İşleme SO3 dumanları çıkıncaya kadar devam edilir. Soğutulduktan son-
ra çözelti hacmi kadar su ilâve ederek tekrar S 0 3 dumanları görülünceye ka-
dar ısıtılır. Sonra kullanılan H ,S0 4 hacminin 10 misli su ilâve edilerek siste-
matik analize geçilir. 

Sonuçta: Ba, Ca, Pb ve Sr sülfatlar şeklinde Bi ve Sb ise çözünmeyen oksi 
tuzlar şeklinde çökelekte bulunurlar. 

Metalik zehirlerin asit dijestiyonda aranmaları: 

Biyolojik maddenin yıkılanmasından sonra elde edilen asit dijestiyonda 
metalik zehirler aşağıda belirtilen sistematik analiz metotlarından biri ile 
aranır. 

1- Klasik sülfür metodu, 

2- Mikrokristalizasyon, 

3- Ring-oven metodu, 
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4- Ditizonla ekstraksiyon, 

5- Kromatografik metot, 

6- Spektrografik metot ve atomik absorbsiyon. 

Pratik derslerden hatırlanacağı üzere Reinsch deneyi doğrudan doğruya 
biyolojik dokulara tatbik edildiğinden bu sınıflandırmaya dahil edilmemiştir. 
(Bu konuda daha geniş, bilgi için pratik ders kitabına bakınız). 

Analitik toksikolojide kullanılan fizikokimyasal yöntemler: 

Analitik kimyanın kullandığı bütün teknik ve enstrumental analiz yön-
temleri toksikolojik analizde kullanılmaktadır. 

Bu yöntemler: 

1- Kromatografik metotlar (sütun, kağıt, kolon, ince tabaka, gaz, iyon 
değiştirme "ion exchange" kromatografileri ve iyonoforez.) 

2- Spektral analiz (emisyon spektrumu ve absorbsiyon spektrumu (ult-
raviyole görülebilir ve infraruj sahalarında). 

3- X-ışını diffraksiyon (X-Ray Diffraction). 

4- Polarografik. 

5- Optik kristallografik. 

6- Elektroforetik. 

7- Polarimetrik. 

8- Refraktometrik metotlar olmak üzere sıralayabiliriz. 

Kromatografi: 

Kromatografi, toksikolojide çok kullanılan bir yöntemdir. Az miktardaki 
ve strüktür bakımından birbirine benzeyen kimyasal maddelerin ayrılmasında 
ve tanınmasında kullanılır. Ayrıca polarografi, spektrofotometri, elektrofo-
rez gibi yöntemlerle diğer bileşiklerin kesin tanımlanmaları ve miktarları 
tayin edilebilir. 

Kromatografik ayrılmada başlıca üç fiziksel faktör etkindir: a) Adsorb-
siyon, b) Dağılım (partitisyon) ve c) iyon değişmesi (ion exchange). 

Genellikle kromatografik ayrılmada bu üç fiziksel faktörün de etkisi 
olmakla beraber, bunlardan birinin rolü daima daha fazladır. 

Teknik olarak kromatografik yöntemler ise: 

1- Sütun kromatografisi, 

2- jyon değiştirme kromatografisi, 
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3- Kâğıt kromatografisi, 

4- İnce tabaka kromatografisi ( İTK), 

5- Gaz kromatografisi. 

İyon  Değiştirme  Kromatografisi: 

Bazı adsorban maddelerin iyon değiştirme özelliği vardır. Doğal haldeki 
silikatlar (zeolit gibi) bu amaçla kullanılan ilk kimyasal maddelerdir. Daha 
sonra sentetik reçineler geliştirilmiştir. Karboksil (-COOH), hidroksil (-OH) 
sülfon (-SO3H) gibi zayıf asit radikalini ihtiva eden polimerler katyon, amino 
(-NH2) , kvaterner amonyum (-NR4+) grubu ihtiva eden zayıf baz yapısındaki 
polimerler ise anyon değiştirici olarak kullanılırlar. 

İyon değiştirmenin dayandığı prensip, aşağıdaki formüllerle açıklanmış-
tır. 

(1) formülde asit yapıda polimerin katyonu (M+) iyonlaşmış bir bazla 
iyon değişimine uğrayarak, iki maddenin katyonları arasında bir karşılıklı de-
ğişme (exchange) olduğu görülmektedir. (2) formülde ise bazik bir polimerin 
önce suda iyonlaşmış baz haline geçerek, serbest O H - anyonunun asit yapı-
daki bir maddenin anyonu ile değiştirmesi (3) gösterilmiştir. 

iyon değiştirme kromatografisi toksikolojide gittikçe genişleyen bir uy-
gulama alanı bulmaktadır, özellikle bazı bitkisel besin maddelerindeki toksik 
aminoasitlerin (djenkolik asit gibi) bitkilerde ve zehirlenmeden sonra idrar-
da aranmalarında; yılan venomlarından enzimlerin (fosfidiesteraz, deoksiri-
bonükleaz gibi lizozimlerin) izolasyonunda, molekül ağırlıkları 10 000-20 000 
arasında olan ve iyonik grupları olan toksik maddelerin araştırılmasında tok-
sikologlar için yararlı bir yöntem olmaktadır. 

Kağıt  Kromatografisi: 

Son yıllarda ince tabaka kromatografisi, her türlü kimya laboratuvarların-
da kullanılan bir teknik haline gelmiş olmasına rağmen, kâğıt kromatografisi 
halen ilâç ve zehirlerin biyolojik maddeden ayrılmasında ve tanınmasında kul-
lanılan çok faydalı bir yöntemdir. 

Kâğıt kromatografisi, orijini çok eski yıllara dayandırılabilir. Pliny 
(M.S. 23-79) isimli bir araştırıcı, mazı ekstresi ile emprenye edilmiş papi-
rüsü, FeS04 tanımlanmasında kullanmıştır. 

R SO3- M+ + BH+ R SO3- BH+ + M + 

RNH 2 + H 2 O î > R NH3+ Ol-T 

R NH3+ OH" + A+X- 5± R NH3+ X~ + A+ + O H " 

(1) 
(2) 
(3) 
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Bugünkü anlamda kâğıt kromatografisi ise ilk defa 1944 yılında Martin 
tarafından amino asitlerin ayrılması için kâğıdın inert bir taşıyıcı olarak kul-
lanılması ile başlamıştır. 

Kâğıt kromatografisi ile İTK ne göre daha yüksek miktarlarla çalışma 
olanağının bulunması ve izole edilen maddenin kâğıttan daha kolay elüe 
edilebilmesi nedenile, UV, İR gibi yöntemlerle kombinasyonu daha uygun 
olmaktadır. 

Kâğıt kromatografisi, partitisyon (dağılma) kromatografisinin özel bir 
şekli olarak kabul edilebilir. Ayrıca adsorbsiyon ve özel hallerde iyon de-
ğiştirme mekanizmasından da yararlanılır. 

Uygulama kısaca şöyledir: Ön işlemle biyolojik maddeden izolasyonla 
elde edilen numune ekstrakt uygun bir çözücüde, kromatografi kâğıdına 
(VVhatman, Schleicher ve Schüll gibi), önceden işaretlenmiş yere damlatılır. 
Damla çapı 0.5 cm yi geçmemelidir. Nümune miktarı 10-20 /ug arasında ol-
malıdır. Kâğıt, içinde developman karışımı olan ve bu karışımın buharı ile 
doymuş, kromatografi tankına konur. Nümune uygulama yerinden itibaren 
çözücü yüksekliği 12-15 cm kadar oluncaya kadar bekletilir. 

Bundan sonra kâğıt tanktan çıkarılır, kurutulur. Ayrılmış lekelerin ince-
lenmesi önce çıplak gözle yapılır. 

a) Bunun için kâğıt UV lambası altında incelenir. Bir çok ilâç ve toksik 
maddeler floresan vermeleriyle tanınabilir. Örneğin alkaloidlerden kinin, 
kinidin, bir mikotoksin (mycotoxin) olan aflatoksinler (Bj, Gj , G 2 gibi), kan-
serojen polisiklik aromatik hidrokarbonlar (3,4 benzopiren, 1,2 benzantra-
sen gibi), UV ışığında verdikleri yeşil veya mavi, viyole floresanla tanınırlar. 
Lekelerin sınırı kurşun kalemle belirlendikten sonra, araştırma konusu olan 
madde ile renk veren uygun bir reaktif püskürtülerek renkli kromatogramlar 
elde edilir. Örneğin azot ihtiva eden bazik maddeler, iyodoplatinat, Dragen-
dorf gibi alkaloid reaktifleri veya ninhidrin, diazolama karışımı, bromkresol 
yeşili gibi reaktiflerle tanınabilirler. 

Barbitürâtlar AgN0 3 reaktifi ile, organik fosforlu pestisitler kongo kır-
mızısı ile renkli lekeler verirler. 

b) Önceden de açıklandığı gibi UV de saptanan lekeler, uygun çözücü ile 
elüe edildikten ve mikroevaporatörde konsantre hale getirildikten sonra 
spektrofotometrik inceleme ile kesin tanımlanmaları ve miktarları tayin edi-
lebilir. 

Kâğıt kromatografisi yukarı çıkan (ascending), aşağı inen (descending) 
ve iki yönlü (two dimensional) tiplerde uygulanabilir. En çok yukarı çıkan 
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tipteki kâğıt kromatografisi uygulanır. Descending kromatografi Rf değeri 
küçük olan maddeler için yararlı bir yöntemdir. İki yönlü teknik ise Rf leri 
birbirine yakın karışımların ayrılmasında kullanılır. 

İnce Tabaka  Kromatografisi  (İTK): 

İnce tabaka kromatografisinin prensipleri aşağı yukarı 35 yıl önce ortaya 
atılmasına rağmen pratik sahada kullanılması ancak 8-10 yıl önce başlamıştır. 

1938 de İsmailov ve Sharaiber isimli iki Rus araştırıcısının tıbbi bitkilerin 
ekstrelerine bu metodu tatbik etmeleriyle İ .T.K nın ilk kullanılışını görmek-
teyiz. Bu araştırıcılar Aluminagibi adsorban bir maddeyi su ile hamur haline 
getirip, mikroskop lamları üzerine 2 mm kalınlığında olmak üzere yaymışlar-
dır. Cam levhanın ortasına analizini yaptıkları madde ekstresini damlatmış-
lardır. 

Daha başka araştırıcılarla teknik gelişmekte devam etmiş ve 1965 de ilk 
defa Stahl tarafından (DESEGA) ince tabaka kromatografisine uygun tatbikat 
sağlayacak ticari apareyler yapılmıştır. 1965 ten sonra bu metodun prensibi, 
tekniğin ve tatbikat sahasını ilgilendiren 45 000 neşriyat yayınlanmıştır. 

Prensip ve teknik: İnce tabaka kromatografisinde prensip adsorbsiyon 
özelliğine dayanır. Taşıyıcı olarak cam levha üzerine uygun adsorban (inert) 
madde yayılır. (125-200 m̂ a kalınlığında) Usulüne göre bu adsorban madde 
kurutulur ve aktive edilir. 

Aktive edilmiş levhaya kâğıt kromatografisinde olduğu gibi nümune dam-
latılır, kurutulur ve yine kâğıt kromatografisi gibi işleme devam edilir. 

İnce tabaka kromatografisinin her alanda olduğu gibi toksikolojide kul-
lanılan günlük teknikler arasına girmesinin nedeni, çabuk sonuç alma, du-
yarlığının fazla olması ve iyi bir ayrılma sağlayabilmesidir. Mikrogramdan 
düşük miktarlarla (submicrogram) 30 dakika gibi kısa zamanda iyi bir ayırma 
yapılabilmektedir. 1960 yıllarında ince tabaka kromatografisinin uygulanmaya 
başlanması ile, toksikologlar da (kâğıt kromatografisine üstün olan özellikle-
ri nedenile) bu yöntemden hemen yararlanmaya başlamışlardır. Örneğin al-
kaloidlerin birbirine benzer komponentlerinin ayrılması için kâğıt kromatog-
rafisinde gerekli olan 10-20 /ng  yerine İTK de sadece 0.1 /ug  ın yeterli olması 
büyük bir heyecan yaratmıştır. 

İTK özellikle bugün kâğıt kromatografisi ile çözülemeyen özel problem-
ler için kullanılmaktadır ve tamamen kâğıt kromatografisinin yerini almamış-
tır. Örneğin İTK, izolasyon işleminde de yardımcı bir teknik olduğu için kana-
bis reçinesinin identifikasyonunda kesin ve duyar bir yöntem olarak kullanı-
lır. 
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Gaz Kromatografisi: 

Gaz kromatografisi, uçucu hale getirilen madde karışımlarının ayrılma-
sında kullanılan bir yöntemdir. 

Gaz kromatografisi apareyinin asıl kısmı, çok ince toz haline getirilmiş 
adsorban bir madde ile doldurulmuş kolon ihtiva eder. Gaz-katı kromatog-
rafisinde kolon maddesi aktive edilmiş katı bir adsorban maddedir (Molecu-
lar sieve: moleküler elek, silikagel, aktif karbon gibi). Gaz-sıvı kromatogra-
fisinde ise inert katı madde üzerine (partikül büyüklüğü 30-120 mesh) em-
dirilmiş ve yüksek derece kaynayan polimer yapıda bir sıvı sistemi kolonu 
meydana getirir. Böylece uygun bir madde ile doldurulan kolon bir fırın içine 
yerleştirilir. Kolonun giriş kısmına nümune tatbik edilerek inert bir gaz akı-
mında (taşıyıcı gaz) kolon içinde sürüklenmesi sağlanır. Belirli bir ısı ve gaz 
hızında, buharlaşan nümune içindeki maddelerin hızı geniş yüzeyli sabit faz 
üzerindeki adsorbsiyon ve absorbsiyon özelliğine bağlıdır. Bu nedenle her 
maddenin sabit faz (kolon maddesi) ile mobil faz (taşıyıcı faz) arasındaki da-
ğılım oranı farklı olduğundan, kolon üzerindeki hareket hızları farklı olacak 
ve böylece bir ayrılma sağlanacaktır. Uygun şartlarda 2-4 mm çapında ve 
1.20-2.40 m uzunluğunda bir kolonun sonuna doğru, karışım içindeki madde-
lerin tam bir ayrılması sağlanır ve kolondan çıkan maddelerin uygun bir detek-
törle tanınması yapılır. Detektör, buhar halindeki maddenin fiziksel ve kim-
yasal özelliğine dayanan bir teknikle bunu sağlar. Örneğin alev iyonlaşmasına 
dayanan (flame ionisation detector) detektörlerde nümune yüksek bir elek-
trik alanında iyonlaştırılır. Elde edilen iyonlaşma akımı bir elektrometre ile 
amplifiye edilir. Elde edilen sinyaller bir kâğıt üzerinde kaydedilir. Her kom-
ponent özelliğine göre belirli bir zamanda (alıkonma zamanı: (bir tepe yük-
sekliği: peakheight) verecektir. Gaz kromatografisinde, maddelerin detek-
siyonlarında -alıkonma zamanı: Retention time- bir kriterdir. 

Kantitatif analizde ise her maddenin verdiği peak (pik) alanından yarar-
lanılır. 

Gaz kromatografisi cihazlarında, prensip aynı olmakla beraber, komp-
leks karışımların iyi bir şekilde ayrılması için bir çok özel tertibatlarla 
(programlama, gibi) geliştirilmiş tipleri vardır. 

Analiz yapılacak maddenin tipine göre taşıyıcı gaz cinsi ve kullanma ko-
şulları, nümune ısıtma, kolon ısıtma dereceleri, detektör tipi değişmektedir. 
Örneğin uçucu zehirlerden alkollerin gaz kromatografisi ile ayrılmasında 
kullanılan koşullardan bir sistem aşağıda verilmiştir: 

Detektör: Alev iyonlaşma detektörü (FID) 

Kolon maddesi: 100/120 mesh, Chromosorb 101 
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Kolon tipi: Cam kolon 3 mm iç çap x 1.80 m 

Kolon ısıtma derecesi: 200°C 

Taşıyıcı gaz: Helyum 50 ml/dak. hızı 

Nümune miktarı: 0.1 fj,\ 

Gaz kromatografisi nanogram (10~9 g) kadar az maddelerin ayrılmasında 
çabuk, kesin ve kısa zamanda sonuç veren bir teknik olduğundan toksikolo-
jide zehirli madde ve metabolitlerinin ayrılmasında çok kullanılan biryöntem-
dir. 

Absorbsiyon spektral analizin toksikolojide kullanılması: 

Genel olarak, radiant veya elektromagnetik enerjinin absorbsiyonu, 
yansıması, titreşim düzleminin değiştirilmesi özelliğine dayanan ve madde-
lerin kalitatif ve kantitatif analizlerinde kullanılan metotlara "optik veya 
fotometrik yöntemler" denir. 

Elektrik arkı ile meydana getirilen enerjiye maruz kalan atomların fazla 
enerjilerini, ışık enerjisi şeklinde yaymaları esasına dayanan spektrum ana-
lizine "spektroskopi" denir. Metalik zehirlerin aranmasında bundan bahsedil-
mişti. Spektroskopi bir emisyon spektrumu analizi yöntemidir. 

Absorbsiyona dayanan spektral analizde ise prensip şudur: Her madde 
belirli bir elektromagnetik enerji veya enerjileri absorbe eder. Bazı dalga 
boylarında absorbsiyonları aynı olsa bile, spektrumları birbirinin aynı olan 
iki maddeye rastlamak mümkün değildir. Çok karakteristik olan bu özellik-
ten toksikolojide büyük ölçüde yararlanılmaktadır. 

Absorbsiyon spektrumuna dayanan analiz, optik metodların en önemli-
sini teşkil eder. Genel bir tarif olarak absorbtimetri, elektromagnetik ener-
jisinin absorblanması esasına dayanan bir metotdur. Bunun en yaygın şekli 
spektrofotometri (UV, Visible, İR) ve kolorimetridir. 

Toksikolojide  UV  spekrofotometresinin  kullanılışı: 

Bilinmeyen bir maddenin UV sahasındaki spektrumunun elde edilmesi 
ve bunun bilinen standardlarla karşılaştırılması ile o maddenin tanımlanması 
yapılabilir. 

Dalga boyuna karşı okunan, absorbans değerleri bir grafik kâğıdı üze-
rinde noktalanarak birleştirilirse, o maddenin spektrumu elde edilir. 

Elde edilen spektrum, bilinen madde spektrumu ile karşılaştırılır. 

Karşılaştırma, spektrumun şu özelliklerine göre yapılır: 
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a) UV sahasında elde edilen max. absorbsiyonu gösteren dalga uzunluğu 
her madde için karakteristiktir (max. X). 

b) Molar ekstinksiyon katsayısı (A) aynı şartlarda, her madde için sabit 
ve karakteristik bir değer taşır. 

c) Minumum (min.) absorbsiyonu gösteren dalga uzunluğu da bu değer-
lendirmede yardımcı olur. 

Kantitatif analizde ise: 

Kalitatif olarak tanımlanması yapılan zehirin, max. absorbansı okunur. 
Daha önce standard madde ile, max. absorbsiyon gösterdiği dalga uzunluğun-
da konsantrasyona göre değişen bir grafik hazırlanır. 
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II. BÖLÜM 

Ö Z E L T O K S İ K O L O J İ 

A . PESTİS İTLER: 

Besin maddelerinin üretim, tüketim ve depolanmaları sırasında, besin 
değerini bozan ve tahrip eden haşereleri ve mikroorganizmaları "pestleri" 
yok etmek için kullanılan kimyasal maddelere "pestisitler"  denir. Pestisit 
deyimi insektisit  (böcekleri yok eden), herbisit  (yabani otlara karşı), rodendisit 
(kemiricilere karşı), fungusit  (mantarlara karşı), mollusit (sümüklü böceklere 
karşı), akarasit  (uyuz böceklerine ve parazitlere karşı), toprağa ilâve edilen 
katkı maddeleri (toprak additifleri) ve ağaç prezervatifleri  gibi tarım sahasında 
bitkisel ve hayvansal hayatı yok etmek veya geliştirmek için kullanılan madde-
lerin tümünü kapsamaktadır. Pestisitlerin, tarım ürünlerinin verimlerinin 
artmasında, yüksek kalitede olmasında ve bazı böceklerle geçen hastalıkların 
kontrolünde önemli rolleri vardır. Son 15-20 yıl içinde insektisitlerin kontro-
lü bir düzene girmişse de, çoğu bilhassa sıcak kanlılar ve memeliler için tok-
sik olan bu maddeler çevreye yayılmış ve bugün pestisitler çevre kirleticileri 
arasına girmiştir. 

Ürünlerini çeşitli zararlardan korumak için bu maddeleri tatbik eden 
çiftçi kadar, bu çevrede bulunan diğer insanlar ve hayvanlar da bu zararlı et-
kilerle karşı karşıyadır. Ayrıca pek çok insan da üzerinde çeşitli pestisit 
artıkları bulunan besin maddelerini yemekle aynı zararlı etkiye uğramakta-
dırlar. 

Kimyasal yapılarına göre pestisitler: 

a) Klorlu hidrokarbonlar (DDT, dieldrin, heptaklor, CCI4 gibi) 

b) Organik fosfor bileşikleri (parathion, diptereks, phosdrin gibi) 

c) Karbamatlar (dimetan, pyramate gibi) 

ç) Ditiokarbamatlar (farbam, ziram, manet gibi). 

d) C N - radikali içerenler (asetonitril, akrilonitril) 

e) Tiosiyanat radikali içerenler (Lethane 60, Lethane 384 gibi) 
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Zehirlenmenin  etiyolojisi: 

DDT hem evlerde, hem de tarım alanında kullanılan bir insektisittir. 
Kazaen zehirlenmeler, DDT nin hidrofob çözeltilerinin deri yolu ile ab-
sorbsiyonundan veya ağız yolu ile alınmasından meydana gelebilir. Hayvan-
larda ise DDT nin püskürtme şeklinde hayvanın kıllarına uygulanması nedeni 
ile görülebilir. Toz halindeki DDT nin böyle bir tehlikesi yok gibidir. 

Kronik zehirlenmeler ise, yukarda da açıklandığı gibi besin maddelerinde 
kalan DDT veya bunlarla beslenen hayvanların yenmesiyle görülmektedir. 

DDT  İle zehirlenmenin  tedavisi: 

1- Zehirlenme deri yolu ile olmuşsa, cilt sabunlu su ile yıkanarak zehirli 
madde uzaklaştırılır. 

2- Ağızdan alınmışsa, kusturulur ve mide yıkanır. 

3- Tuzlu müshil verilir, yağlardan kaçınılmalıdır. 

4- Epinefrin verilmez (ventriküler fibrilasyon tehlikesi nedeni ile). 

5 - Santral sinir sistemi irritasyonu varsa, barbitüratlarla kontrola alı-
nır. 

6- Fatal ventriküler aritmiler için, Pronestyl (Pronestil) veya Dibena-
mine verilir. 

7- Hasta sessiz ve sakin tutulur. 

8- Karaciğer harabiyetine karşı, düşük yağlı ve yüksek proteinli, gli-
kozlu bir diet tatbik edilir. 

9- İ.V. olarak kalsiyum glukonat (4-10 ml) % 10 çözeltisinden verilir. 
Normal vücut ısısı ve sıvı dengesi sağlanır. 

DDT  İle zehirlenmenin  tanımlanması: 

Doku ve vücut sıvılarında DDT ve metabolitleri olan DDE ile DDA ara-
nır. 

2 . Diğer klorlu hidrokarbonlu insektisitler: 

Hekzaklorosiklohekzan (BHC), lindan, sentetik 3956 (toxaphane). 
Dilan, metoksiklor, Aldrin, Dieldrin, Klordan örnek verilebilir. 

a) BHC (benzen hekza klorür, hekzaklorosiklohekzan) 1954 de İngilte-
re'de Imperial Chemical Industry I.C.I. laboratuvarında Slade tarafından 
sentez edilmiştir. 

BHC ile kronik zehirlenme sonucu (porphyria) porfirinuri görülebilir. Bu-
na örnek olarak, 1956 da Güney Anadolu (Diyarbakır civarında) BHC ile ilâç-
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lanmış tohumluk buğday yiyen halk arasında görülen zehirlenmeyi örnek 
verebiliriz. 

b) Aldrin, dieldrin, klordan ise polisiklik poliklorlu hidrokarbonlu in-
sektisitlerdir. Kalıntıları kuşlar için zararlıdır. 

II. O R G A N İ K F O S F O R L U İNSEKTİS İTLER : 

Kimyasal yapıları: 

Biyolojik olarak aktif olan organik fosforlu bileşiklerin genel yapıları, 
aşağıdaki şemada gösterilmiştir: 

Organ ik 2-PAM iyodür 
fosforlu insektis it 

s t rüktürü 

Burada Rı ve R2 alkil, alkoksi, alkil amino; X ise bir asit kökü (florür, 
nitril, fenol, enol) olabilir. Oksijen veya kükürt doğrudan doğruya fosfora 
bağlıdır. Biyolojik aktivitede, beşinci bağın mutlak asit radikali olması gerek-
lidir. 

Metabolizma ve etki mekanizmaları: 

Organik fosforlu bileşiklerin genel olarak toksik etkileri kolin esteraz-
ları inhibe etmelerine dayanmaktadır. Enzim ile organik fosforlu bileşiğin 
bağlanma şekli daha önce incelenmiştir. Bu etkiye göre, bunları iki grupta 
incelemek gerekir. 

a) Direkt  etkili  organik  fosforlu  insektisitler:  Bunlar önceden biyotrans-
formasyona uğramadan toksik etkilerini gösterirler. Yani asıl yapıları ile 
asetil kolin esterazı inhibe ederler. Örneğin: Diizopropil flor fosfat (DFP), 
Sarin, Tabun gibi. 

b) Indirekt  etkili  organik  fosforlu  insektisitler:  Tiyofosfat tipindeki bile-
şikler ise, önceden metabolik bir değişmeye uğramalıdırlar. Tiyobileşikleri, 
karaciğerin mikrozomal enzimleri tarafından -okso- bileşiklerine çevrilirler. 
Asıl bu metabolitler, asetil kolin esterazı inhibe ederler. Örneğin: 
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Malation Malaokson 
Paration Paraoksona dönüştükten sonra toksik etkilerini gösterir-

ler (Şekil 11). 

Organik fosforlu insektisitler organizmada spesifik olmayan esterazlar 
tarafından hidroliz edilerek detoksikasyona uğrarlar. 

Toksisiteleri ve zehirlenme belirtileri: 

Organik fosforlu insektisitlerin toksisiteleri, her bileşiğin metabolizma 
şekli ve hızına, bu nedenle de kimyasal yapısına bağlıdır. Örneğin paration 
çok toksik olan bir insektisit olduğu halde, malationun insanlardaki toksisi-
tesi düşüktür. (Selektif toksisite konusuna bakın). 

Bu bileşikler toksik etkilerini organizmaya gastrointestinal, inhalasyon 
(solunum) veya deri yolu ile girerek gösterirler. Hangi yol olursa olsun toksik 
etkileri, asetil kolin esterazın inhibisyonu sonucu, organizmada asetil kolinin 
toplanması nedeniyledir. 

Kolin esteraz aktivitesinin azalması ile asetil kolin, miyonöral birleşme 
yerleri (adale son plakta), parasempatik ve beyindeki postgangliyoner lif-
lerin ucunda ve bütün otonomik gangliyonlarda birikir. Bu nedenle, organik 
fosforlu bileşiklerle meydana gelen sistemik zehirlenme belirtileri muska-
rinik, nikotinik ve santral sinir sisteminin aşırı stimülasyonu şeklindedir. 

Akut  zehirlenme: 

Genel bir zafiyet (halsizlik), görme bulanıklığı, baş ağrısı ve bulantı ile 
başlar. Bunu kusma, karın ağrısı, diare, şiddetli tükrük ifrazı, terleme, el ve 
ayak uçlarında titreme ve solunum güçlüğü takip eder. Siyanozis, koma ve 
konvülziyon görülebilir. Solunum yetersizliği ölüm sebebidir. Letal doza 
maruz kalma sonucu bu semptomlar derhal görülür. 24 saat içinde ölüm mey-
dana gelir. 

Subakut  zehirlenme  ise, organik fosforlu bileşiğe sık sık maruz kalma ne-
deniyle görülür. Semptomlar akut zehirlenmede olduğu gibidir. Bu tip ze-
hirlenmelere en çok insektisit fabrikalarında ve tarımda, ilâcı tatbik edenler 
arasında rastlanır. 

Hidrolizle birikmeleri önlendiği için organik fosforlu bileşiklerle kronik 
zehirlenme görülmez. 

Zehirlenme  sebebi: 

Organik fosforlu insektisitlerin absorbsiyonu başlıca inhalasyon, gastro-
intestinal yol veya deri vasıtası ile olur. Yeter derecede buhar veya aerosolün 
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havada bulunması solunum yolu ile zehirlenmeye sebep olur. Bununla beraber 
bu insektisitlerin tarım alanında tatbikatında, kontaminasyon başlıca deri yolu 
ile olmaktadır. Oral yol ile zehirlenme ise kazaen çocuklarda görülmektedir. 
Ayrıca organik fosforlu insektisit uygulanmış besin maddelerinin kalıcı müd-
detinin bitmeden yenilmesi de önemli bir zehirlenme nedenidir. 

Zehirlenmenin  tedavisi: 

Organik fosforlu insektisitlerde meydana gelen zehirlenmelerde kurtul-
ma şansı asetil kolin esterazın inhibisyon derecesine bağlıdır. 

a) Kontaminasyon ihtimali olan elbise hemen çıkarılmalı ve absorbsiyo-
nun en çok deri yolu ile olduğu düşünülerek göz, yüz, boyun, el ve vücudun 
diğer kısımları bol su, sabun veya sodyum bikarbonat çözeltisi ile yıkanmalı-
dır. 

b) Semptomatik tedavide en iyi ilâç atropindir.  Zehirlenme sebebi an-
laşılır, anlaşılmaz hemen atropin tedavisine geçmelidir. 2 mg. Atropin İ.M. 
veya İ.V. olarak verilir. Hafif zehirlenmelerde bu yeterli olduğu halde şiddet-
li zehirlenmelerde, atropine, şahısta atropinizasyon belirtileri (ağız kuruması, 
midriyazis, vücutta kızarma, nabız artması gibi) görülünceye kadar devam 
etmelidir. Organik fosforlu bileşiklerle zehirlenmede atropine dayanıklılık 
artar. Şiddetli olaylarda 100 mg ve hatta daha fazla atropin vermek gerekir. 

Aynı zamanda İ.M. veya İ.V. olarak mümkün mertebe erken ve tercihan 
atropinle beraber olmak üzere bir kolin esteraz  reaktivatörü  de verilmelidir. 

Kolin esteraz reaktivatörü olarak hidroksamik asit ve türevleri kullanıl-
maktadır. Tatbikatta en çok kullanılan 2 - PAM iyodürdür. Bu maddeden 1 
gm. 25 ml suda çözülerek tatbik edilir. 

c) Morfin, aminofilin veya teofilin verilmez. 

ç) Kusma temin edilir. Mide yıkanır. 

d) Oksijen tedavisi ve suni solunum uygulanır. 

e) Hasta saki n ve sessiz tutulur. 

Organik  fosforlu  insektisitlerle  zehirlenmenin  tanımlanması: 

a) Kanın kolinesteraz aktivitesi tayin edilir. Genellikle organik fosforlu 
insektisitlerle zehirlenmede kan kolinesterazındaki düşme % 50-60 veya 
fazladır. 

b) Zehirlenme ve ölüm olaylarında, organik fosforlu bileşiklerin biyolo-
jik materyalde aranması gerekir. 
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N Oo p a r a o k s o n 

HO-//  \ n 0 2 

Şeki l II — Parat ion Metabol izmas 

c) Çok toksik bir insektisit olan paration, idrarla p-nitrofenol şeklinde 
atılır. Bu nedenle parationla zehirlenme şüphesi olduğunda AChE aktivitesi 
tayini yanında, kan ve idrarda p - nitrofenol de aranmalıdır. 

Tablo IV de bazı organik fosforlu insektisitlerin letal dozları ve besinler-
de müsaade edilen maksimum konsantrasyonları gösterilmiştir. 

Tablo IV . Bazı organik fosforlu insektis it ler in insandaki akut toksik doz l ? r ı ve 

besinlerde müsaade edilen değerleri ( M A C ) . 

Madde fatal oral doz Müsaade edilen değer 

III- KARBAMAT G R U B U İNSEKT İS İTLER : 

Karbamik asit türevleri, bitki korunmasında geniş ölçüde kullanılmak-
tadır. N-metil karbamik asitin aril esterleri insektisit, alkil esterleri ise kuv-
vetli bir herbisit olarak monokotiledon otların yok edilmesinde kullanıl-
maktadır. 

g/70 kg insan ppm 

1.0 

1.0 
0.75 

3.0 

8.0 
2.0 

1 .0 

0.75 

0.8 

Paration 

Metil paration 

Systox 

EPN 

Malathion 

Gusthion 

Phosdrin 

Diazinon 

Trithion 

0.1 

0.15 

0 . 1 

0.3 

60.0 
0.2 

0.15 

25 .0 

0.6 
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Karbamat İnsektisitler!: 

İnsektisit özellik gösteren N-metil karbamat esterlerinin önemlileri aşa-
ğıdaki tabloda verilmiştir (Tablo V) Genel yapıları: ArOCONHR (Ar : aril, 
R- alkil). 

Tablo V . Öneml i karbamat insektisitleri 

Kimyasal ve Ticar i is-
mi 

Strüktür yapısı L D 5 0 (sıçanlarda) 
mg/kg 

Naftil-N-metil 

karbamik asit 

(Sevin, Carbaryl) 

O C O N H C H j 500 (oral) 

2 — izopropoksifenil 

N-metil karbamat 

(Baygon, Bayer-39007) 

O C O N H C H j 

j j ^ j - O C H ( C H 3 ) 2 

100 

4 — metilmerkapto-3,5 

dimetilfenil N-metil kar-
bamat 

(Bayer-37344, Mesurol) 

O C O N H C H j 

X H C
3

H ' 

100 

4 — (N-N-dimetilamino) 

3,5 dimetilfenil-N-

metilkarbamat 

(Zectran) 

O C O N H C H -

A 
N(C H 3 ) 2 

16-63 (deney 

hayvanlarında) 

Metil tiometilketoksim 

N-metilkarbamat 

(Lanoate) 

3 | 3 
CH 3 

50 

1- Naftil -N- Metilkarbamik Asit (Sevin): 

Sinonimleri:  Karbaril (Carbaryl), naftil karbamat, Sevin. 

Özellikleri:  Beyaz kristal madde, e.n.: 142°C. Oda sıcaklığında suda çok 
az çözünür. Organik çözücülerde çözünürlüğü çok fazladır. Buharlaşma bas-
kısı 26 °C de 0.005 mm Hg dan azdır. Oda ısısında ışık, su ve hava (oksijeni-
ne) karşı dayanıklıdır. Alkali ortamda hidroliz olarak a - naftol verir. 
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Kullanma yerleri:  Sevin pamuk ve meyvelerdeki pest kontrolünde kul-
lanılır. 

Toksisite:  Sıçanlarda LD s 0 : 500 mg/ kg dır. Havada MAC: 1 g/ m' dür. 
Sevin insan derisini irrite etmez. 

Metabolizma  ve Etki  Tarzı: 

Karbamat insektisitlerinin başlıca metabolizma yolu oksidasyondur. Bu 
aromatik halka hidroksilasyonu, N- ve O- dealkilasyon, sulfoksidasyon şek-
linde olabilir. Metabolitler, hidıoksil gruplarının glukuronik asit veya aktif 
sülfatla konjugasyonu şeklinde atılırlar. Sevin'in ana metaboliti a-naftoldür. 

Esteraz (AChE) inhibitörü olarak etkirler. Karbamatlar, AChE karba-
mile ederler, meydana gelen karbamile enzim, tekrar hidroliz olarak serbest 
enzim ve karbamat açığa çıkar: 

EH + C X EH . . . C X ->2 E — C - l EH 

EH: Serbest enzim, CX karbamat, EH. . , C X reversibl enzim-inhibitor 
kompleksini, E — C karbamile enzimi, göstermektedir. Bu denklemde k 3 

dekarbamilasyon hızı yüksek olduğundan, karbamat insektisitleri reversibl 
inhibitör olarak etkirler. 

Genellikle karbamat insektisitleri ve bu arada Sevin çok çabuk meta-
bolize olarak organizmadan atılırlar. Bu nedenle akut toksisiteleri açısından 
önemli bir zararları yoktur. 

Ayrıca kümülâtif bir zehir olmadıklarında kronik toksisiteleri de yoktur. 
Ancak son yıllarda, zayıf asit ortamda nitritlerle etkileşmesi sonucu karsino-
jenik etkili N-nitrozo türevlerinin oluşmasına yol açtığı araştırmalarla gös-
terilmiştir. 

Böylece kümülâtif bir etki ile bu bileşiklerin zararlı olacağı üzerinde 
durulmaktadır. 

Tedavi:  Genel Ach E inhibisyonu zehirlenmesi ile ilgili olarak atropin 
tedavisi yapılır. Özel bir reaktivatör yoktur. 

Tanımlama: İdrarda a-naftol, dokularda Sevin ve metabolitleri aranır. 

2- Herbisit olarak kullanılan karbamatlar: 

Aril karbamik asitin alkil esterleri yabani otların yok edilmesinde kul-
lanılır. Genel formülleri: 

A rNHCOOR (Ar : aril R: alkil) dir. 
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Önemli karbamat herbisitleri şunlardır: 

a) İzopropil  N-fenilkarbamat  (IPC, propham) = beyaz kristal madde, 
e.n: 89° — 90°C. L D 5 O = 1000 mg/kg. 

Monokotiledon yabancı otlara karşı kök herbisiti olarak kullanılır. 

b) Metil-N- (4-nitrobenzensulfonil)  karbamat:  (MB 882) kristal bir madde, 
e.n.: 150° —152°C. LD J 0 = 500 mg/kg (farelerde). Yeni bir herbisittir. 
Yıllık yabani otların kontrolü için geliştirilmiştir. Fakat bitki kök ve yaprak-
ları tarafından alınarak, bitki büyümesi bozulabilir ve klorozise sebep olabilir. 
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IV. Ö N E M L İ R O D E N T İ S İ T L E R : 

1 . Warfarin: 

VVarfarin dikumarol yapısında olan bir rodentisittir. Ticarette "VVARF-
42", "Dethmore", "d-con", "Rax Powder" gibi isimler altında satılmaktadır. 
Kimyasal ismi 3- (a-fenil (3-asetiletil) -4- hidroksi kumarin'dir. 

Bu bileşiğin sodyum tuzu tıpta antikoagulan olarak kullanılır. 
Toksisite:  MLD bilinmemekte, fakat düşüktür. Tedavi dozu olarak tıpta 

25-75 mg tozlarda İV, İM veya oral yollarla tatbik edilmektedir. 

VVarfarin, Vitamin K antimetoboliti olarak etkimektedir. Protrombin te-
şekkülünü deprese ederek hemorajilere (kanamalara) sebep olur. Kanın pıh-
tılaşma zamanı uzar. 

Tedavi:  Vitamin K (phytonadione; mephyton) oral veya İ.V. olarak kul-
lanılır. Intravenöz yol ile doz 10 mg / dk geçmemek üzere 5-50 mg arasında 
olabilir. Kan veya plazma transfüzyonu da, protrombin aktivitesini normale 
çevirmek için yapılabilir. Vitamin K, hakiki bir hemoraji vukuunda veya 
protrombin seviyesi çok düşük olduğu hallerde verilmelidir. Protrombin se-
viyesini normale getirecek minumum doz kullanılmalıdır. Aksi halde bu defa 
tromboembolizm meydana gelmesine sebep olunur. Hasta sakin tutulur. Şok 
varsa tedavi edilir. 

Zehirlenmenin  teşhisi: 

1- Spesifik olmamakla beraber, protrombin konsantrasyonu ve pıhtı-
laşma zamanı tayini faydalıdır. 

C H 3 
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2- Warfarin idrarda UV metodu ile teşhis edilebilir. Bunun için idrar 
önce asit ortamda heptan ile ekstrakte edilir. 0.5 N-NaOH içinde max. abs. 
değer ölçülür. (max. abs : 315 m^) 

2 . Florürlü bileşikler: 

Pestisitler sahasında kullanılan başlıca florür bileşikleri potasyum, bar-
yum, kalsiyum ve sodyum florür veya florosilikatlarla, CH2FCOONa'dır . 

Anorganik  florürler:  NaF ve CaF2 veyaflorosilikatlar insektisit ve roden-
tisit olarak kullanılırlar. NaF ticarette mavi bir toz şeklinde satılır. Kriyolit'-
de (3 NaF, AIF3) daha az toksik olan bir florürdür, aynı maksatla kullanılır. 

Toksisite:  NaF çok toksik bir maddedir. MLD: 4 g/70 kg insandır. Fa-
tal oral doz 1 g dır. 

a) Zehirlenme mekanizması (akut halde) kan ve doku sıvılarındaki kal-
siyumun inaktivasyonu ve presipitasyonu ile ilgilidir. 

Hayvanlarda sodyum tuzu, kalsiyum tuzuna göre daha toksiktir. NaF 
veya sodyum florosilikat sıçanlarda akkümüle olduğu halde, CaF2 in hiçbir 
şekilde organizmada (sıçanda) florür şeklinde toplanmaz. CaF2 in % 2 si ab-
sorbe olur ve gerisi idrarla atılır. 

250 mg NaF insanlarda tehlikeli semptomlara sebep olmaktadır. İnsan-
larda genellikle MLD 4g/ 70 kg saptanmış olduğu halde, oral yolla 3 g'ın bile 
öldürücü olduğu gözlenmiştir. Deney hayvanlarında oral yolla 500 mg / kg ve 
intravenöz yolla ise 80-150 mg/kg letal doz olarak saptanmıştır. 

Oral yolla  olan akut  zehirlenmenin  belirtileri: 

Tükrük ifrazının artması, bulantı, kusma, diare, karın ağrısı, idrar art-
ması, adale zafiyeti, heyecan, titreme ve konvülziyon, kan basıncında düşme, 
solunum durması ve kardiak arrest (kalp durması) şeklindedir, kan basıncı-
nın düşmesi florürün vazomotor merkezi deprese etmesi ve kalp adalesine 
direkt toksik etkisi ile açıklanmaktadır. Ölüm, solunum felci veya kalp yeter-
sizliği sonucu meydana gelir. 

b) Kronik  zehirlenmede  ise kilo ve kuvvet kaybı, büyümenin durması, 
cachexia (beden ve vücut zafiyeti), sırt ve bacaklarda ağrı görülür. Kemikler 
yoğunlaşır ve normal yoğunluğunun 2-3 misli ağırlaşır. Günde 0.1-0.25 mg/ 
kg florür alınması ile diş mineleri bozularak (mottled teeth: benekli dişler) 
haline gelir. Sulardaki florür miktarı 1 ppm'i geçtiğinde çocuklarda bu tip 
dişlere sebep olur. Bu nedenle suların kirlenerek florür miktarının yüksel-
mesi halk sağlığı bakımından büyük önem taşımaktadır. 
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Zehirlenme  sebebi: 

Akut veya subakut zehirlenmenin en önemli sebebi pest kontrolünde 
kullanılan florür tuzlarının kazaen yenilmesi nedeni iledir. Toksisitesi bilin-
meden önceflorür, yara pansumanı ve besin prezervatifi olarak kullanılıyor-
du. Fakat artık bu amaçla kullanılmamaktadır. 

Kronik zehirlenme ise ya besin maddelerinde kalan miktarının müsaade 
edilen limit (7 p.p.m) üzerinde olması yüzünden olur veya daha önemlisi ta-
rımda uygulama nedeni ile toprak ve suyun florürle kirlenmesi sebebi iledir. 

Bitkiye tatbik edilen florür — t o p r a k , su veya toprak —-> bitki 
— > hayvan — > insan yolunu takip ederek kronik toksisiteye yol açar. 
Ayrıca florürlerin coğrafi yayılışı nedeni ile de sular kirlenir. (Bizde İsparta 
bölgesi). Florür içeren fosfat gübresinin de toprağı kirletmesi diğer bir zehir-
lenme nedenidir. 

Zehirlenmenin  tedavisi: 

1- Emetiklerle kusma sağlanır. 

2- Mide kireçli su ile yıkanır, süt verilir. 

3- % 10 kalsiyum glukonatdan 4-10 ml, İ.V. tatbik edilir. 

4- Şok ve kollaps tedavi edilir. 

5- Demülsent olarak süt, krema v.s. verilir. 

6- Konvülziyonlar, kısa etkili barbitüratlarla kontrol altına alınır. (Nem-
butal 0.1 g) 

7- Hasta sakin ve sıcak tutulur, vücudun sıvı ve kalsiyum dengesi kont-
rol altına alınır. 

8- Sodyum monoasetat (Monacetin) 0.50 g / kg başına İM tatbik edilir. 

9- Suni solunum, gerekirse 0 2 tedavisi uygulanır. 

10- Dijital verilmez. Fakat kalp atışını normalde tutmak (ventriküler 
fibrilasyonu önlemek) için 5 ml % 1 lik prokain veya prokainamid (pro-
nestly) enjekte edilir. 

Zehirlenmenin  teşhisi: 

a) İlk bakışta, kronik zehirlenmede diş minelerindeki beneklenme fikir 
verebilir. Röntgenle kemiklerin yapısı incelenir. Kemiklerde gözlenen osteo-
sklerozis bunu kuvvetlendirir. 

Ölüm halinde, kan bir kaç dakika içinde koagüle olmaya meyillidir. Ri-
gor mortis (ölüm sertliği) hemen meydana gelir. Böbrek ve karaciğerde pa-
tolojik değişmeler önemli ip ucu verir. 
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b) Analitik toksikoloji yönünden mide içeriği veya idrarda florür aran-
ması faydalıdır. 

Monokarboksilli florürler: 

Buna en önemli örnek CH 2FCOONa verilir. Rodendisit olarak kullanı-
lan bu madde ticarette (1080) adı altında bilinir. Kimyasal ismi sodyum mo-
nofloroasetat'dır. 

Toksisite:  Beyaz bir kristal olan bu madde anorganik florür tuzlarına göre 
daha çok toksiktir. MLD 50 mg/kg verilmiştir. 

Akut zehirlenmede ölüm 5 st. içinde meydana gelir. Anorganik florür-
den farklı olarak, bu organik bağlı flor bileşiği organizmada letal sentez de-
nilen bir biyotransformasyon mekanizması ile Krebs (trikarboksilli asit) sik-
lusunu inhibe ederek toksik etkisini gösterir. Buna bağlı olarak kalp ve mer-
kezi sinir sistemini etkiler. 

Semptomları buna bağlı olarak burunda uyuşma ve acı hissi daha sonra 
bu kol ve bacaklara yayılır. Yüz uyuşur, kaslarda spazmodik kontraksiyon, 
epileptik konvülziyonları şiddetli depresyon, ventriküler fibrilasyon ve 
kalp durması takip eder. 

Teşhis ve zehirlenmenin tedavisi anorganik florür bileşiklerinde olduğu 
gibidir. 

3. A N T U (a-Naftil tioüre): 

ANTU, insanlara toksisitesi az olan bir rodendisittir. Kokusuz, acı lez-
zette beyaz bir kristaldir. 

Toksisite:  MLD 40 g/ 70 kg insanlarda hiç bir ölüm olayı saptanmamıştır. 
Tavuk ve tavşanlarda toksisitesi az olduğu halde köpek kedi ve sıçanlara çok 
daha toksik etkir. Norveç (ratlarına) toksisitesi 6.5 mg/kg olarak bildiril-
miştir. 

ANTU'nun kronik toksisitesi antitiroid ilâçlar olan tioüre bileşiklerinin 
etkisine benzer. Bu bileşikler gibi ANTU da tiroid hormonunun sentezini 
inhibe eder. 

A N T U 

139 



Akut zehirlenmede ise pulmoner ödem ve plevral effüzyon başlıca belir-
tiyi teşkil eder. Ölüm sebebi de bu akciğer ödemi ile ilgilidir. Ayrıca hafif 
emetik olarak etki, dypsnea (dispne, nefes darlığı) vücut ısısı normal altına 
düşmesi, saç büyümesi ve deri pigmentasyonuna sebep olur. Hiperglisemi 
görülür. 

Hayvanlara subletal dozda ANTU verilmesi, tolerans oluşumu nede-
niyle, rodendisit etkiyi sınırlar. Bu nedenle rodendisit olarak etkimesi 
için letal doz düzeyinde verilmelidir. 

ANTU  İle Zehirlenmenin  Tedavisi: 

1- Mide yıkanır, emetik, tuzlu katartik verilir. 

2- Hasta sakin tutulur. Yatak istirahati şarttır. 

3- Ödem geçinceye kadar vücut sıvısı kontrol edilir. Pulmoner ödem te-
davisi yapılır. 

4. Diğer Rodendisitler: 

Rodendisitler arasında en çok kullanılanlardan organik yapıda olanlar 
warfarin,  sodyum  floroasetat,  a - naftiltioüre,  striknin  sülfat  ve squill (ada so-
ğanı; yaban soğanı, sümbül soğanı)dır. 

Striknin bitkisel orijinli ve alkaloid tipinde bir maddedir. Squi11 (red 
Squill) de bitkisel kaynaklı bir rodendisittir. Rodendisitler arasında en az 
toksik olanıdır. 

İnorganik rodendisitlerden florür tuzlarından başka baryum karbonat, 
talyum sülfat, arsenik trioksit ve çinko florür bulunur. Bunlar da çok kulla-
nılmaktadır. 

İnorganik rodendisitlerden toksik olan talyum sülfattır. Karınca ve ro-
dentler için kullanılır. Jelly baits (Jel halinde yem) veya zehirli tohum şeklinde 
kullanılır (MLD: 0.3 g/70 kg insan) 

Baryum karbonatın ise oral yol ile toksisitesi talyum tuzlarına oranla 
daha düşüktür. (MLD: 1 gm / 70 kg insan suda eriyen tuzları için). Rodentler 
dışında bütün türlerde emetik etkilidir. Bu nedenle toksisitesi düşer. Baryum 
sülfat suda çözünmediğinden hemen hemen toksik olmayıp, röntgen çeki-
minde radyo-opak madde olarak kullanılır. Toksisitesi kalp kaslarına (digitale 
benzer etki) olan tesiri nedeniyledir. 

Çinkofosfür (Zn3P2 ) ise rodendisit olarak az kullanılmaktadır. Kuvvetli 
kokusu ve yüksek toksisitesi kısmen bunun nedenidir. Kokusu nedeni ile 
evcil hayvanlar çinko fosfürlü yemlere dokunmazlar. Kullanma sırasında 
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Zn 3P 2 tozunun inhalasyonu toksik etkisini gösterir. Bu yolla başlıca semp-
tomlar kusma, diare, siyanoz, hızlı ve yumuşak nabız, huzursuzluk ve ateştir. 
Başlıca tedavi şekli mide yıkama ve katartik verilmesi şeklindedir. 

V . HERBİS İTLER : 

(Herbicide - vveedkiller: Yabani otları yok eden) 

Herbisitler ya genel etkili veya selektif etkilidirler. 

Genel herbisitlere = "kontakt yabani ot yok ediciler"de denir. En çok 
kullanılanlar NaCI0 3 (Sodyum klorat), sodyum arsenit, NaOH, H 2 S 0 4 ve 
dizel veya ham yağ gibi petrol ürünleridir. Diğer petrol ürünlerinden penta-
klorofenol, dinitrofenol ve trikloroasetik asit vardır. 

1- Pentaklorofenol:  Odun prezervatifi olarak termit (beyaz karınca), 
ağustos böceği gibi kın kanatlı böcekler ve mantarlara karşı kullanılır. Bu 
madde oldukça önemli toksisiteye sahiptir. 

LD J 0 : 210 (27-80) mg/ kg sıçanlarda (oral yolla). Kontakt herbisit olarak 
mono ve dikotiledonlara karşı kullanılır. 

İnsanlara toksisitesi irritan bir zehir olması nedeni iledir. Tozları burun 
ve gözleri irrite eder. Deri yolu ile absorbsiyonu zararlıdır. Deri veya ağız 
yolu ile organizmaya girdiğinde solunum hızlanması, adale zafiyeti ve ateş gö-
rülür, şiddetli olaylarda bunu konvülziyon ve şuursuzluk takip eder. Kara-
ciğer ve böbrekte harabiyete sebep olur. Deri ile temasta dermatit görülür. 
Müsaade edilen limit TLV : 0,5 mg/m1 dür. 

Tedavi:  inhalasyonla zehirlenme olduğu takdirde, şahıs derhal ortamdan 
uzaklaştırılır. Kontaminasyona sebep olan elbise çıkarılır. Deri sabun ve sıvı 
ile yıkanır. 

Ağız yolu ile zehirlenmede ise, ağız bol su ile yıkanır. İki çorba kaşığı 
magnezyum sülfat su içinde verilir. Semptomatik tedaviye geçilir. Spesifik 
bir antidotu yoktur. 

DNOC ilk organik herbisittir. 1892'de Bayer boya fabrikaları tarafından 
en eski sentetik bir insektisit olarak imal edilmiştir ("Antinonnin" ticari is-
mi ile). Herbisit olarak ise çok daha sonra (1934) kullanılmaya başlanmıştır. 

C I 

PCP [pentaklorofenol] 

C I 
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2. Dinitrofenoller 

NO NO 

NO 2 C H 3 
O, 

2 
OH O H 

2, 4 - Din i t ro - 6 - metilfenol 
( D N C , D N O C , S inox) 

2, 4 - Dinitro - 6 - sek. Butilfenol 
(Dinoseb, D N B P ) 

Toksisite:  DNOC (dinitrokrezol, DNC olarak da bilinir). Sıcak kanlılara 
(insan, memeli hayvan) ve bazı spesifik türlü arılara (bien) toksisitesi yüksek 
olan bir maddedir. LD S 0 : 25-40 mg sıçanlarda (oral)dır. MLD: 2mg/70 
(insan). Havada 0,2 mg/ m3 fatal olabilir. 

İnhalasyon, ağız ve deri teması ile toksisitelerini, gösterirler. Toz mad-
denin inhalasyonu ter, ateş solunum zorluğu, deri, el ve ayaklarının sarar-
masına sebep olur. Deri ile temasta dermatit görülür. 

Ağız yolu ile alındığında akut zehirlenmede başlangıçta anormal bir iyi-
lik hissi, terleme (bilhassa gece) ateş yükselmesi, uykusuzluk, huzursuzluk, 
fazla susama, iştahsızlık, sklerada sarı renklenme, krom sarısı renkte idrar ve 
bazal metabolizma hızında artma görülür. Daha sonra konvülziyon ve komayı 
ölüm takip eder. Yetişkin bir insan için 2,4 dinitrofenolün yaklaşık letal dozu 
1 g olarak bildirilmektedir. Ölüm, solunum ve kalp yetersizliği nedeni iledir. 

Kronik zehirlenmede ise terleme, susuzluk, solunum güçlüğü, öksürme, 
bazal metabolizma hızında artış, kilo kaybı genel bir yorgunluk, deride sa-
rarma, nevrit, karaciğer ve böbrekte bozulma halleri görülür. 

Tedavi:  1. Mide NaHC0 3 ile yıkanır. Tuzlu katartik verilir. (15 g 
Na2SO„) 

2- Yağlı laksatif veya demulsentlerden kaçınılır. 

3- Aşırı heyecan için kısa tesirli barbitüratlar verilir. 

4- Sun'i solunum ve 0 2 tedavisi gereklidir. 

5 - Vücut ısısını düşürmek için buz paketleri kullanmak veya alkol sür-
mek faydalıdır. 

6- Antipiretik ilâçlardan kaçınılmalıdır. 

7- Vücut elektrolit dengesi ve asidozis kontrol altına alınır. Gerekli 
semptomatik tedavi uygulanır. 
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8- Deri yolu ile bulaşmada deri sabun ve su ile yıkanır. 

9- Bazal metabolizma hızını düşürmek için 10 ml % 2,5-sodyum metil 
tiourasil'in İ.V. olarak uygulanması fayda verir. 

Tanımlama: 

1- % 1 NaOH ile nümune ekstrakte edilir ve süzülür. Süzüntü, H 2 S 0 4 

ile nötralleştirilir. Taze KCN çözeltisi ile muamele edilir. Meydana gelen 
pembe rengin 540 m/u da absorbsiyonu ölçülerek kalitatif tayini yapılabilir. 

2- DNC bakiyesi petrol eteri ile ekstrakte edilir ve NaHC0 3 çözeltisine 
alınır. Bu sarı renkli çözeltinin 440 mfx da absorbsiyonu ölçülür. 
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B. Ç E V R E M İ Z D E VE E N D Ü S T R İ D E K U L L A N I L A N Ö N E M L İ 
T O K S İ K MADDELER : 

Son 50-60 yıl içerisinde kimyasal maddelerin gerek endüstri ve gerekse 
evlerde gittikçe çok miktarlarda kullanılması, bu maddelerin sağlık üzerin-
deki etkilerinin araştırılmasına yol açmıştır. Organik çözücülerin soğutma 
maddelerinin, fumigantların, rodentisit, insektisit, fungusit, germisit, dilüent, 
plastifiyan veya kaplama çözeltilerinin yaygın bir şekilde kullanıldığı düşü-
nülürse bu noktanın önemi ortaya çıkar. 

1914-1918 de I. Dünya Savaşı'nda, harp gazlarının insanlar üzerindeki 
zararlı etkilerinin dramatik bir şekilde görülmesi, gaz ve buharların toksik 
etkilerine karşı koruyucu tedbirlerin alınması gereğini ortaya çıkaran en 
önemli bir etken olmuştur. Savaş endüstrisinde kullanılan organik madde-
lerin, patlayıcıların ve diğer kimyasal bileşiklerin yapımı ile uğraşan kişilerin 
ve bunu kullanan askerlerin korunması gereği ortaya çıkmıştır. I Dünya Sa-
vaş'ı sonunda bu koruyucu tedbirler geliştirilmiş ve II. Dünya Savaşı'nda ise 
zehirli gaz, bakteri toksinleri, nükleer enerji gibi savaş araçlarına karşı da gü-
venlik sağlanması çalışmaları hızlanmıştır. 

The Chemical Abstracts Service Registry Number System 1.8 milyon 
kimyasal madde kaydetmiştir (1971). 

Bu liste her yıl 250 000 maddenin ilâvesiyle büyümekte ve bunların en az 
300-500 tanesi yılda piyasaya sunulmaktadır. Bunlar arasında özellikle sentetik 
organik bileşikler önemlidirler. Çünkü bunların çevreye girmesi, bazı ne-
denlerle değişime uğrayarak tekrar yayılması veya dayanıklılıkları her zaman 
için zararlı etkilere yol açabilir. 1968 yılında A.B.D'de 9.000 kadar sentetik 
madde kullanılmakta olduğu ve 10yılda bu sayının % 161 oranında arttığı sap-
tanmıştır. 

Endüstri Zararları ve Zehirleri: 

Çok geniş olarak düşünüldüğünde, meslek hastalıkları, zararlı maddelerin 
endüstride kullanılması sırasında anormal fiziksel koşullarda maruz kalınma 
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sonucu görülen hastalıkları kapsar (aşırı sıcaklık, uzun süren nem, basınçlı 
hava, radyoaktiviten hava gibi). 

Kimyasal maddelerin kullanılması nedenile meydana gelen endüstri za-
rarlarını a) boğulma (asfeksi), b) kimyasal yanıklar, c) dermatit, ç) patlama, 
d) yangın, e) zehirlenme olarak başlıca 6 bölümde toplayabiliriz. Kimyasal 
maddelerin kullanılmaları, depolanmaları ve taşınmaları sırasında bu zararlar 
ortaya çıkar. 

Endüstrideki kimyasal maddelerle meydana gelen mesleki zehirlenmeler 
meslek hastalıkları içine girer. Bu zehirlenmenin, endüstriyel ve mesleki 
olarak tanımlanması için bazı koşullar gerekir. Şahsın o kimyasal maddenin 
kullanıldığı iş yerinde çalışması ilk etkendir. Kazaen veya kasıtlı zehirlenme-
lerde, şahıs bir defada aldığı zehirli madde ile zehirlenme belir tileri (semp-
tomları) gösterir veya ölür. Halbuki iş yerindeki zehirlenmelerde, kimyasal 
madde organizmaya inhalasyon (solunum yolu) veya deri yolu ile girer. Çok 
kereler bu maruziyet, o maddenin toksik dozları altındadır ve günler ve hatta 
haftalar geçmesine rağmen zehirlenme belirtileri görülmez. Kümülatif  bir 
zehir  durumunda her gün devamlı olarak organizmaya giren bu zehirin vü-
cuttan atılması daha yavaş olacaktır. Bu nedenle vücutta biriken miktar, tole-
rans limitini aştığı zaman kronik zehirlenme belirtileri ortaya çıkacaktır. O 
halde endüstri zehirlenmesi, o iş yerindeki kimsenin günlük çalışma müddeti 
içinde maruz kaldığı kimyasal maddenin kronik toksik etkilerinin görülmesi 
ile karakterizedir. Bu zehirlenmenin belirmesi müddeti, bir kaç günden baş-
lıyarak 20-25 yıla kadar bile çıkabilir. Örneğin kanserojen maddelerle, 
(p-naftilamin) çalışmada 20-25 yıl gibi bir latent devreden sonra kanser olay-
ları görülür. 

Bir zehirin endüstri  zehiri  olarak tanımlanması için "o kimyasal maddenin 
zararlı etkilerinin, bu madde ile çalışılan iş yerinde toksik dozun çok altında 
bir miktarına uzun zaman ve defalarca maruz kalma sonucu, göstermesi" 
gerekir. 

Bu nedenle endüstri zehiri, kronik tipte bir zehirlenmeye sebep olur. 
Örneğin karbon tetraklorürle bir defadaki doz ile (toksik doz) zehirlenme be-
lirtisi görülmesi için havada 1 000-1 500 ppm CCU ün 30 dakika solunması 
gerekir. 100 ppm olan CCI 4 havada solunduğunda akut zehirlenme göster-
mez. Fakat bu miktar emniyet konsantrasyonudur ve bunun biraz üstündeki 
bir miktara devamlı maruz kalma ile ciddi fizyolojik bozukluklar ortaya çıkar. 

Endüstri zehirlerini burada fiziksel durumları ve organizmaya giriş yol-
ları göz önünde bulundurularak 1- toksik gazlar, 2- endüstri çözücüleri, 
3- metalik zehirler olmak üzere inceleyeceğiz. 
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o , + H b — ^ 0 2 H b 

CO + H b — ^ COHb 

COHb + 0 2 ^ t 0 2 H b + C 0 

Normal insan kanında, hem katabolizmasına bağlı olarak % 0.5 COHb 
bulunur. 

CO hemoglobinle birleştiği için "kimyasal asphyxiant = kimyasal bo-
ğucu" bir gaz olarak etkir, yani kanın dokulara 0 2 taşıma kapasitesini düşü-
rerek solunum yetersizliğine sebep olur. Kanda meydana gelen COHb kon-
santrasyonuna göre akut veya kronik zehirlenme belirtileri de değişir. Ka-
nın COHb miktarı yani kandaki hemoglobinin % kaçının CO tarafından tu-
tulduğunu ifade eden % COHb değerine, kanın COHb satürasyon  % si denil-
mektedir. 

Zehirlenme  Belirtileri: 

Kanda % 20 COHb satürasyonu olduğu zaman zehirlilik semptomları 
görülmeğe başlar. % 40 COHb belirgin şekilde merkezi sinir sistemini (MSS) 
etkiler, % 60 COHb halinde ise ölüm görülür. 

CO İle görülen zehirlenme  semptomlarının  şiddeti: 

a) Solunum havasındaki CO miktarına b) inhalasyon müddetine, c) şah-
sın dakikadaki solunum hacmi, ç) kardiak verim (output), d) dokunun 0 2 

ihtiyacı, e) ve nihayet kanın hemoglobin konsantrasyonuna bağlıdır. 

Ayrıca şahsın genel sağlık durumu da önemlidir. İlâveten narkotik çözü-
cü buharlarının bulunması CO'in insanlar üzerindeki etkisini arttırır. 

Buna göre CO İle zehirlenme  semptomlarını  şu şekilde  inceleyebiliriz: 

Akut Zehirlenme: Kısa zamanda yüksek konsantrasyonda CO'e maruz 
kalındığında boğulma, baş dönmesi, sersemlik, kas hareketinin durması, ko-
ma ve solunum yetersizliğini ölüm takip eder. 

Az miktardaki CO'e uzun zaman maruz kalındığında: 

Şiddetli baş ağrısı, baş dönmesi, alında sıkışma, iştahsızlık, yorgunluk, 
yüzde kızarma, görme bulanıklığı, kulak çınlaması, deri ve mukozalarda kar-
boksihemoglobinden dolayı kırmızı renk, mental depresyon, konuşma zor-
luğu, nefes zorluğu, bulantı ve kusmayı konvülziyon ve ölüm takip eder. Ö-
lüm merkezi sinir sisteminin depresyonu sonucu solunumun merkezinin 
felç olması yüzünden meydana gelir. 

Karbon monoksit iş yerleri havasında (günde 8 saat çalışma durumun-
da) bulunmasına müsaade edilen maksimum konsantrasyonu (MAC), son yıl-

148 



larda 100 ppm den 50 ppm'e indirilmiştir. (100 ppm = % 0,01) Havadaki CO 
miktarına bağlı olarak 1 saat içinde meydana gelebilecek zehirlenme şiddeti 
aşağıda gösterilmiştir. 

CO İle zehirlenmenin  tedavisi: 

1- Hasta derhal zehirlenme ortamından uzaklaştırılır. Yatar durumda 
bırakılır. 

2- Solunum yavaşlarsa hemen suni solunum ve 0 2 tedavisi yaptırılır. 
Anoksinin önlenmesinde suni solunum tedavisi çok önemlidir. 

COHb + 0 2 ? > 0 2 H b + CO 

Görüldüğü gibi bu reaksiyon reversibldir. CO'in vücuttan eliminasyonu 
etkileyen faktörlerle, absorbsiyonu etkiliyen faktörler aynıdır. Bu nedenle 
oksijen terapisi bu dengeyi 0 2 H b lehine olmak üzere hızlandırır. Ancak ok-
sijene C 0 2 veya diğer solunum stimülanlarının ilâvesinin pek az değeri var-

3- Hasta sıcak ve sâkin tutulur. Yatak istirahati gereklidir. Kol ve ba-
caklar ovularak dolaşım kolaylaştırıiır. Vazodilatasyonu önlemek için ayaklar 
yüksekte olmak üzere kollar bandaja alınabilir. 

4- Şiddetli akut hallerde bütün kan transfüzyonu faydalı olabilir. (Bu-
nunla beraber CO kümülâtif bir zehir olmadığı için 3 saatte kandaki COHb 
nin % 50 si normal solunumla bertaraf edilebilir.) 

5- İnfeksiyonlara karşı antibiyotikler verilebilir. 

6- Kalp yetmezliği halinde hiç bir tedavi yeterli olmaz. Bununla beraber 
refleks stimülanları verilebilir. Örneğin kâfur (yağda) İ.M 2 ml; oral olarak 
iki çay kaşığı viski veya suda az miktarda NH3 bu maksatla denenebilir. 

Kalp stimülanları da fayda sağlıyabilir: 

(Kafein + sodyum benzoat; epinefrin, strofantin gibi). 

7- COHb miktarı toksik seviye altına düştüğü haillerde bile şuursuzluk 
devam ederse 0.5-1 gm prokain hidroklorür (500 ml % 5 dekstoz içinde) 
İ.V infüzyon şeklinde verilerek hastanın kurtulmasında faydalı olabilir. 

Havadaki  CO % hacmen 

0.01 
0.04 

0.10 

0.15 

1 .00 

1 saat içinde görülen etki 

Hiç bir etki yok 

Etki ihmal edilebilir 

Hafif belirtiler 

Tehlikeli sınır 

Derhal öldürücü 

dır. 
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CO İle zehirlenmenin  tanımlanması: 

A) Patolojik  bulgular: Ölüm olmadığında, COHb teşekkülünden başka, 
bir değişiklik yoktur. Fakat ölüm olduğu hallerde COHb inin kiraz kırmızısı 
rengi hemen hemen bütün vücut derisi ve mukozasında kendini gösterir. Deri 
parlak kırmızı olur. 

Asfeksi nedeni ile dokularda bütün vücuda yaygın olmak üzere mikros-
kopik kanamalar, nekroz, beyin, karaciğer, böbrek ve dalak dokusunda 
ödem vardır. 

Mikroskopik incelemede, medulla ve serebral korteks hücrelerinin ze-
delendiği görülür. 

B) Kimyasal  İnceleme: 

CO ile zehirlenmede kandaki COHb miktarının tayini en kesin teşhisi 
verir. 

K Ü K Ü R T L Ü H İ D R O J E N ( H 2 S ) 

Kükürtlü hidrojen çok toksik bir gazdır. Toksisitesi HCN'e yaklaşır. 
Pratik olarak endüstride kullanma yeri olmadığı halde, endüstri zararlı mad-
deleri arasındadır. Bir çok endüstri dallarında yan madde olarak meydana ge-
lir. Örneğin yağ ve petrol rafinasyonu (yüksek S ihtiva eden petrol yatakları), 
tabii H2S ihtiva eden maden ocakları veya maden filizlerinin kavrulduğu fı-
rınlarda, deri tabakhanelerinde, kükürtlü boya yapımında, viskoz ipeği en-
düstrisinde, kauçuk endüstrisinde ve açık kanalizasyon bölgeleri gibi yerlerde 
H2S bulunduğu havayı kirletir. 

Özellikleri:  H2S renksiz, kendine has pis kokulu (çürük yumurta) bir gaz-
dır. Suda çözünür. Çok zararlı bir gaz olan H2S kolaylıkla yanar. Havada % 
4.3 - % 46 oranında olduğunda patlayıcı karışım meydana getirir. 260°C de 
tutuşur. 

Toksik  doz ve toksisite: 

8 saatlik bir maruz kalmada müsaade edilen limit (MAC veya TLV) 20 
ppm. dir. (Bu 760 mm ve 25°C de 0.028 mg 1 litre havada H2S e eşdeğerdir.) 

Bu gaz karakteristik kokusu ile havada tanınmasına rağmen % 0.010 -
% 0.015 konsantrasyonundaki H2S in 2-15 dakika inhalasyonu sonucu bu ko-
ku alma hissi kaybolur, bu nedenle de tehlike artar. 

MLD: 200 ppm verilmiştir. Alkali tuzlar (Na2S) için fatal doz 10-15 g 
arasında değişebilir. 
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Etki  şekli: H2$ bir inhalasyon zehiri olup hızla akciğer yolu ile absorbe 
olur. Alkali sülfürler ise barsaklardan emilir. H2S nin toksik dozda deri yolu 
ile absorbe olduğu şüphelidir. 

H2S göz ve solunum mukoz membranını irrite eder. Terminal hava ke-
seciklerinden difüzyona uğrar. Sistematik etkileri merkezi sinir sistemini 
(MSS) etkilemesi nedeni iledir. Ölüm, MSS nin depresyonu sonucu solunum 
yetersizliği nedeni ile meydana gelir. 

Metabolizma:  H2S kan ve dokularda, alkali sülfürlere değişir. Sülfür 
iyonu kısmen akciğer, böbreklerde metal sülfür (demir sülfür) halinde bar-
saklarla atılır. Kısmen sülfata oksitlenir ve tiyosülfat halinde böbrekler ile 
atılır. Sülfürler ancak ölümden sonra kanda sulfhemoglobin teşekkülüne 
sebep olurlar. 

H2S İle Zehirlenmenin  Tedavisi: 

1- Hasta zehirlenme ortamından uzaklaştırılarak, derhal yapay solu-
num ( 0 2 ile beraber) yaptırılır. 

2- Solunum stimülanı olarak kafein ve sodyum benzoat (0.5 -1 g) veya 
pentilen tetrazol (0.1 - 0.4 g) veya niketamid (% 25 lik çözeltiden 1-2 ml) 
verilir. 

3- Alkali sülfürlerinin yenilmesi halinde çok miktarda su verilip emezis 
sağlanır. Arkadan demülsent ve tuzlu laksatif verilir. 

Zehirlenmenin  teşhisi: 

Ölüm olaylarında patolojik bulgular H2S ile zehirlenme hakkında bilgi 
verir. İrritasyon belirtileri ve ayrıca gecikmiş ölümlerde abdominal or-
ganlarda postmortem sulfhemoglobin teşekkülü nedeniyle dokularda yeşil 
renk meydana gelmesi önemli ip ucudur. 

Diğer taraftan zehirlenme olayının meydana geldiği yerdeki havada H2S 
kokusu ve H2S tayini fikir verebilir. Dokularda değişmeye uğramadan önce 
H2S (sülfür) tayini teşhiste fayda sağlayabilir. 

H C N : Hidrosiyanik asit (Bitkisel zehirler bölümüne bakınız). 

K A R B O N D İ O K S İ T ( C 0 2 ) 

Karbondioksit karbonlu maddelerin tam yanması ile oluşan, havadan 
ağır, renksiz ve kokusuz bir gazdır. Ayrıca toksikoloji açısından önemli mik-
tarda C 0 2 yakıt gazlarında, kanalizasyon, eski kuyularda, tünel ve maden 
ocaklarında bulunabilir. Ayrıca C 0 2 soğutucu olarak sıvı veya katı halde kuru 
buz (dry ice) şeklinde kullanılır. MAC: 5 000 ppm. 
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Toksisite:  Havada % 2 ye  kadar C 0 2 bulunması toksik değildir. Ancak 
bu konsantrasyondan itibaren solunum derinleşir ve soluk hacmi (tidal vo-
lume) % 30 oranında artar. % 7-9 oranında C 0 2 tolere edilebilir. % 10 dan 
sonra vücut hareketlerinde düzensizlik ve şuursuzluk görülür. Konsantrasyon 
% 20 olduğunda semptomlar şiddetlenmekle beraber 1 saatlik inhalasyonun 
insan ve hayvanlarda tehlikeli olmadığı saptanmıştır. % 25-30 oranında 
havadaki C 0 2 ise solunumun yavaşlaması, kan basıncının düşmesi, anestezi 
ve ölüme yol açar. Ölüm nedeni, pulmoner ödem ve hemorajidir. 

Katı haldeki C ö 2 (karbondioksit buzu) deri ile temas ettiğinde şiddetli 
yanıklar oluşturur. Bu nedenle kalın eldiven kullanılmalıdır. 

S A R İ N 

0 

CHJ — P —OCH (CH3)2 
1 
! 

F 
Sarin (metil izopropil florofosfat),  II. Dünya Savaşı'nda Almanya'da kim-

yasal savaş aracı olarak geliştirilmiştir. Kokusuz, renksiz ve uçucu bir sıvı 
olan sarin organik fosfor esterlerindendir ve "sinir gazları"  grubundandır. 
LD 5 0 : 0.5 mg/kg 

Toksisite  ve etki  şekli: Sarin, organik fosforlu ester yapısında olup, ase-
tilkolin esteraz inhibitörüdür. Bu nedenle semptomları asetilkolin akkümü-
lasyonu ile ilgilidir. Ayrıca lipidsolubl olduğu için bütün sinir sisteminde 
absorbe olarak toksik etki gösterir. 

Sarin ve benzeri sinir gazları (Tabun: Dimetilamido - etoksifosforil, 
siyanür) inhalasyon dışında deri  yolu veya  gastrointestinal  yoldan da absorbe 
olurlar. Semptomları MSS, somatik sinirler ve parasempatik sinir sisteminin 
aşırı stimülasyonu ile ilgilidir. Buna bağlı olarak çok az buharının inhalasyonu, 
pupillanın küçülmesi, damarlarda büzülme (bronkokonstiriksiyon) ve kusma, 
bulantı, konvülziyona yol açar. Solunum yetersizliği nedeni ile ölüm görülür. 

Tedavi: Organik fosforlu insektisitlerdeki gibidir. 

K L O R ( C l 2 ) 

Kullanıldığı  yerler  ve özellikleri:  1. Dünya Savaşı'nda ilk kez savaş gazı 
olarak kullanılmıştır. Evlerde çamaşır beyazlatıcı olarak ve su dezenfeksiyo-
nunda, fosgen yapımında kullanılır. Elektrolizle klor elde edilirken, önemli 
miktarda meydana geldiğinden tehlikelidir. 
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Yeşilimsi sarı renkte ve havaya göre ağır (d: 1.141) bir gazdır. Karak-
teristik kokusu nedeni ile 1:100000 oranında havada bulunduğunda bile tanı-
nabilir. MAC:1 ppm, MLD 500 ppm dir. 

Toksisite:  Klorun başlıca etkisi üst solunum yolunun irritasyonu şeklin-
dedir. Havada 100 ppm konsantrasyonda olduğunda öksürükle beraber solu-
num yolu irritasyonu ve boğulma hissine yol açar. Daha yüksek konsantras-
yon boğazda yanma ve solunum güçlüğü yaratır. 1000 ppm Cl 2 un 5 dakika 
inhalasyonu öldürücüdür. Ölüm nedeni pulmoner ödemdir. 

Klorla zehirlenmenin başlıca belirtileri boğulma hissi, göğüste sıkışma, 
öksürük, gözlerde kızarma, kusma, bulantı, venöz konjestiyon nedeni ile yüz-
de kızartı ve grileşme, dolaşım durması ve akciğer ödemidir. Boğulma hissi, 
göğüs ve boğazdaki sıkışma klorla zehirlenmede karakteristik belirtiler-
dendir. 

Tedavi:  Belirli bir antidotu yoktur. Zehirlenme atmosferinden uzaklaş-
tırma, oksijen tedavisi gibi genel tedavi prensipleri uygulanır. Ancak yapay 
solunum yapılmaz (akciğerlerde ödem halinde zararlıdır). Deri ile temasta, 
deri NaHC0 3 çözeltisi ile yıkanır. 

F O S G E N : ( C O C I 2 ) 

Özellikleri:  Fosgen (karbonil klorür) renksiz bir gaz olup, 8.2°C de sıvı-
laşır. Birinci Dünya Savaşı'nda, savaş aracı olarak geniş çapta kullanılmıştır. 
Bugün ise ancak çeşitli kimyasal sentezlerde ara ürünü olarak oluşur. Klorlu 
hidrokarbonların termal bozulması ile fosgen meydana gelir. 

Saman kokusunda havadan ağır (d: 1,38) bir gaz olan fosgenin, dimer şekli 
triklorometil kloroformat (CICOOCCI3 ) difosgen  olarak bilinir. Bozulması ile 
2 mol fosgen veren bu bileşik, fosgene göre daha az uçucu olmakla beraber 
toksisitesi farklı değildir. Fosgen su karşısında HCI ve C0 2 ' ye dönüşür MAC: 
0.1 ppm, Letal doz 200-500 ppm arasındadır. 

Toksisite:  Fosgen klora göre 10 kere daha toksiktir. İnhalasyondan son-
ra semptomların görülmesi için bir kaç saat latent devre gerekir. Letal doza 
maruz kalma halinde bile, şahıs kendini bir müddet semptomların belirme-
sinden sonra, çok iyi hissedebilir, "ilk dönem", "mavi dönem" ve "gri dönem" 
olmak üzere toksik belirtiler ayırdedilebilir. İlk devrede solunum hızlıdır, 
ağrılı öksürük ve yüzde kızartı görülür. Sonra siyanozis, boyun damarlarının 
şişmesi, kanlı öksürük (mavi dönem), arkadan ciltte gri renk, soğuk nemli 
deri, hızlı fakat derin olmayan solunum, ekspekterasyon (gri dönem). Genel-
likle ölüm 24 saat sonra görülür. 
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Gecikmiş akut toksik etki akciğer ödemi ile karakterizedir. Deri ile te-
masta yanıklara sebep olur. 

Tedavi:  Genel tedavi prensipleri uygulanır. Akciğer ödemi halinde sun'i 
solunumdan kaçınılır. Deri ile temasta, sabun ve su ile cilt yıkanır. Elbiseler 
çıkarılarak havalandırılır ve temizlenir. 

A Z O T O K S İ T L E R İ 

Toksikoloji açısından önemli olan azot gazları: 

a) Nitroz  oksit  (N 2 0 ) , güldürücü  gaz da denir. Genel anestezide kullanı-
lır. Diğer azot oksitlerinden daha az toksiktir. 

b) Azot  monoksit  (NO: nitrik oksit): Renksiz bir gaz olup, hemen azot 
diokside oksitlenir. TLV : 25 ppm (30 mg/ m3 dür). 

c) Azot  dioksit  ( N 0 2 ) : Ağır, kırmızı kahverengi bir gazdır, kalıcı koku-
dadır ve toksikoloji bakımından önemlidir. 

Bulunuşu: Azot monoksit dayanıksız olduğundan N 0 2 daha çok önemli-
dir. Endüstride nitrik asit, nitrat, boya, patlayıcı maddeler, nitrosellüloz, lak, 
fotoğraf filmleri yapımında kullanılır. 1929 da İngiltere'de Cleveland Clinic'-
de çıkan bir yangında çok miktarda fotoğraf filmi yanmış ve bu sırada oluşan 
azot oksit buharları 129 kişinin ölümüne neden olmuştur (Dubois ve Geiling). 
Azot oksitleri yakın çevre için de önemlidirler. Bu gazlar, özellikle çevrede 
eksoz gazlarında da bulunur. Egsoz gazlarında NO miktarı N 0 2 ye göre da-
ha fazladır. 

Toksisite:  Azot dioksit çok ani etkili bir gazdır. N 0 2 e maruz kalan bir 
kimse, koku veya görünüşünün farkına varmadan letal dozu inhale edebilir. 
Akut zehirlenmede 6-24 saatlik bir latent devre vardır. İlk etkisi pulmoner 
konjestiyonla ilgili solunum durmasıdır, çok kez ölümle sonuçlanır. Böylece 
ölüm nedeni suffokasyon (boğulma), gecikmiş pulmoner ödem veya pnömo-
ni olabilir. 

Kronik zehirlenmede ise baş ağrısı, anoreksi, konstipasyon, ağız ve fa-
renks mukozasında ülserasyon görülür. 

N 0 2 miktarı yüksek şehir havasını inhale eden çocuklarda, akut bronşi-
te, okul çocukları arasında yüksek methemoglobine raslanmıştır. 

A M O N Y A K : ( N H , ) 

Alkali özellikte irritan bir gaz olan amonyak suda % 33-35 oranında çö-
zünür. Kuru iken havada % 15-20 oranında patlayıcıdır. MAC: 50 ppm (35 
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mg/ mî dür). MLD: 10 m/ 70 kg insan (oral). Havada % 0.5-1 (10000 ppm) 
olduğunda bir kaç dakikada öldürücüdür. 

Bulunuşu: Amonyak hem bir bozunma ürünü olarak endüstride artık 
maddeler arasında, hem de endüstride çeşitli kimya maddelerinin üretimin-
de kullanılan bir gazdır. Örneğin azotlu maddelerin bozulması, gazhane, deri 
tabakhanesi ve şeker fabrikalarında artık ürün olarak oluşur. Ayrıca havadan 
H N 0 3 yapımında, amonyum tuzlarının hazırlanmasında, ayna yapımı, Solvvay 
usulü ile soda yapımı, evlerde leke çıkarıcı, pamuk bükümünde ve soğutma 
tesislerinde refrijeran olarak kullanılır. 

Toksisite:  Amonyakla akut zehirlenmede hapşırma, tükrük artması, bo-
ğazda ağrı ve sıkışma, glottisdeki spazm nedeni ile boğulma hissi görülür. Ha-
vada % 0.25-0.45 oranında amonyağın 1 saat kadar inhalasyonu tehlikelidir. 
Burun mukoz membranındaki spazm dolayısı ile geçici solunum durması, 
kan basıncında yükselmeden sonra solunum yolundaki mukoz membranın 
şişmesi ve hemorajik iltihap, ses kaybını, öksürük ve solunum durmasını oluş-
turur. Yüksek konsantrasyonlar bazan şok veya asfeksi nedeni ile ölüme yol 
açar. 

Sıvı amonyak ise deride ikinci derecede yanıklar oluşturur (alkali özel-
liği nedeni ile). Korrozif etki şiddetli değildir, fakat deride kızartı, eritem ve 
kabarmalar olur. Gözlerde şiddetli yaşarma olur. Konjuktivit görülür. 

Ağız yolu ile temas yerlerinde yumuşama olur. Sistemik etki olarak //-
pemi görülür. Letal olaylar yağ embolizmi nedeni iledir. 

Amonyakla kronik zehirlenme çok önemli değildir. Üst solunum yolun-
da kronik irritasyon, tracheitis, bronşit görülür. 

Tedavi:  Ağızdan alındığında limon suyu veya hafif asitlerle nötralize edi-
lir, yumurta akı gibi demülsent verilir. Mide yıkanmaz. Deri ise seyreltik 
asitli su ile yıkanır. Göze kaçtığında, göz % 5 borik asitle yıkanır. 

D İ K L O R O E T İ L S Ü L F Ü R 

CICH2 - CH 2 - S - CH2CH2CI : "mustard  gaz" adı da verilir. Çünkü ko-
kusu Çin hardalını andırır. Saf madde berrak, renksiz bir sıvıdır. Organik 
sıvılarda çok kolay çözünür. Sıvı veya buharı cam, metal, cilalı yüzeylere ko-
layca nüfuz eder. K.n. : 217°C ve donma noktası 139°C dir. 

Bu bileşik ilk kez 1854 de sentez edilmiş, 1887 de Meyer (Almanya) ta-
rafından vezikan özellikte olduğu açıklanmıştır. 1917 de ilk kez savaşta kul-
lanılmıştır (İngilizlere karşı) ve 14000 kişinin ölümüne yol açmıştır. 
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Toksisite:  Havada 150 mg/ m3 mustard gazın 10 dakika solunumu insanı 
öldürmeye yeterlidir. Çeşitli deney hayvanlarında İ.V. olarak 1-4 mg/kg 
ile akut toksisite görülür. 1 mg sıvının cilde damlatılması ile 2-3 cm çapında 
kabarcıklar oluşur. 5 fig madde vezikan olarak etkir. 

İnhalasyon yolu ile akciğerlerde, intraperitoneal injeksiyon, gastrointes-
tinal yol ve İ.M. yol ise lokal nekrozlar oluşturur. Gözlere temasta ise kon-
juktivit, keratit, lakrimasyon ve fotofobiye yol açar. İnhalasyon sonucu 
bronşit, bronkopnömoni ve solunum yolları mukozasında nekroz görülür. 

Tedavi:  Etkili olabilmek için tedaviye, maruz kalmadan bir kaç dakika 
içinde başlanmalıdır. Buharına maruz kalmada, durum pek değiştirilmez. 
Akciğer irritanları için yapılan genel tedavi prensipleri uygulanır. Gözlerin 
% 2 NaHC0 3 ile hemen yıkanması gerekir. 

K Ü K Ü R T D İ O K S İ T ( S 0 2 ) 

Bulunuşu: S 0 2 renksiz, yanıcı ve boğucu kokuda bir gazdır. Endüstride 
geniş çapta kullanıldığı gibi, kömür ve sıvı yakıtların yanması ile de oluşur. 
Endüstride H 2 S 0 4 yapımında, fumigasyon ve beyazlatmada kullanılır. Besin-
lerde prezervatif olarak kullanılması yasaklanmıştır. Kükürtlü maden filiz-
lerinin kavrulduğu yerlerde ve kâğıt endüstrisinde de S 0 2 oluşur. Yakın çev-
rede ise kükürt içeren yakıt maddeleri ile havaya karışması hava kirliliği açı-
sından önemlidir. T LV : 5 ppm (13 mg/m3 ) . 

Toksisite:  Buharları solunum sistemini irrite eder, bronşit ve asfeksiye 
neden olabilir. Yüksek konsantrasyonda gözleri irrite ederek konjuktivit 
oluşur. S 0 2 hem bitki ve hem de hayvanlar için toksik bir gazdır. Metalürji 
alanlarında ve havası kirli şehirlerde bitkilerin hasarına yol açar. Devamlı ola-
rak S0 2 'e maruz kalanlar tolerans kazanırlar. 

İrritan bir gaz olan S 0 2 , glottisin kapanma refleksini yok eder ve böylece 
letal konsantrasyona karşı bir koruyucu mekanizma oluşmuş olur. 1 ppm 
S 0 2 tolerans kazanmamış kimselerde belirgin etki gösterir. 30 ppm şiddetli 
öksürüğe yol açar. 800 ppm hayvanların ölümüne neden olur. 

Düşük konsantrasyondaki S 0 2 inhalasyonu, ağızda acı lezzet ve boğazın 
hafif irritasyonuna yol açar. Daha yüksek konsantrasyon göz ve üst solunum 
yolunda irritasyon yapar. Akut zehirlenmede kusma, konvülziyon ve fatal 
asfeksi görülür. 

Kronik S 0 2 zehirlenmesi bronşit ve larenjit yapar. Subakut zehirlenme 
genellikle pnömoni oluşturur. 

Tedavi:  Spesifik bir antidotu yoktur. Genel tedavi prensipleri uygulanır. 
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K L O R O A S E T O F E N O N 

Lakrimatör  veya göz yaşartıcı  gazların en önemlisidir. Gözün duyar sinir-
leri üzerine etkisi olan bu madde, polisler tarafından kullanılır. Havada 20 
ppm (1.5 mgm/m3) olduğunda ani ağrı ve göz yaşarması belirir. Gözde çok 
seyrek olarak devamlı ve ciddi hasara neden olur. Yüksek konsantrasyon-
da üst solunum yolunun irritasyonuna, uzun süre inhalasyon ise pulmoner 
ödemden ölüme yol açabilir. 

II. T O K S İ K T O Z L A R 

Birçok endüstri yerlerinde ve kirli şehirlerin havasında küçük partikül 
maddeler  bulunur. Özellikle endüstri çevresinde oluşan bu tozlar işçiler için 
zararlı olup deri ve mukoz membranlarda lokal irritasyona, oral yol ilegast-
rointestinal irritasyon ve sistemik zehirlenmeye yol açabilirler. Fakat en ö-
nemli etkileri inhalasyonla akciğerler üzerindedir. Bu şekilde absorbe olma-
dan akciğerlerde zararlı etki yapan tozlara asbest, silisyum dioksit ve bitüm 
örnek verilebilir. 

Endüstri tozlarının toksik etki şiddeti havadaki partikül sayısına ve bü-
yüklüğüne bağlıdır. Partikül sayısı m3 havada birkaç bilyonu (109) bulabilir. 
Partikül büyüklüğü tozun akciğerde yerleşmesinde önemli bir faktördür. 
0.1-3.0 mikron (/1) çapındaki tozlar alveollere kadar solunum yolu ile erişe-
bilirler. Daha küçük olanlar ise geri atılabilirler. Ayrıca endüstri tozlarının 
inhalasyonu ile ortaya çıkan zararında, tozun kimyasal yapısı, inhale olan to-
zun toplanma yüzdesi ve yeri çok önemlidir. Aşağıda önemli toksik tozlar-
dan bahsedilmiştir. 

Silisyum dioksit:  S i 0 2 (Silika) endüstride işçilerin en çok karşılaştığı bir 
tozdur. Kayaların % 60 ı silikat içerdiğinden madenlerin kazılması ve işlen-
mesi gibi yerlerde oluşur. Silika, bu iş yerlerinde ya serbest S i 0 2 veya mineral 
oksitlerle silikat halinde (mika, kil, feldspat, asbest) bulunur. Bunlar arasında 
yalnızca serbest silika'nın (S i0 2 veya kuartz) toksisitesi önemlidir. S i 0 2 

tozlarının akciğerlerde yerleşmesi ile silikozis  denilen bir meslek hastalığı 
ortaya çıkar. Bu şahıslar tüberküloza da duyarlıdır. 

Serbest S i0 2 in endüstride kullanılan şekli diatomit, silikagel, (vitreus 
silika) şeklinde olup abrasiv, ısıya dayanıklı maddeler, silikon alaşımları, boya, 
seramik, izolatör ve optik kuvartz yapımında kullanılır. 

Toksisite:  Silikozis 10 ^ dan ve özellikle 1 ^ dan küçük tozlarla oluşur. 
Belirli bir miktarda inhalasyonu 2-25 yıl sonra, silikozise yol açar. Havada 
m3 de 3x109 silika tozu bulunması bir kaç yıl sonra bu meslek hastalı-
ğının nedeni olur. Havada müsaade edilen toz sayısı MAC: 1.8x108 / m3 dür. 
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Endüstride (tozdaki % S i 0 2 ile x total toz sayısı/m1) çarpımı 1.8x108 

dan az ise bu miktar güvenceli kabul edilir. 

Silikozis semptomları olarak hastada kuru öksürük oluşması ilk belirti-
lerdir. Zamanla kanlı balgam ortaya çıkar ve tüberküloza duyarlık artar. 

Asbest: 

Asbest, billûr suyu içeren (hidrate) magnezyum silikatdır. Asbestin in-
halasyonu ile oluşan endüstri hastalığına -asbestozis-  denir. Asbest yangına 
dayanıklı maddelerin, ambalaj, izolatör madde ve ateşe dayanıklı elbiseler 
yapımında kullanılır. MAC: 2x108 partikül/m3 kadardır. 

Toksisite:  MAC üstünde asbest taneciklerinin havada bulunması asbes-
tozis yapar. Silikoziste olduğu gibi semptomlar yavaş belirir ve akciğer rönt-
geninde bir şey görülmeyebilir. Silikoziste görülen belirtiler dışında siyano-
zis ve kalp büyümesine bağlı olarak parmaklar yumrulaşır. Tüberküloza 
yol açmamakla beraber diğer pulmoner enfeksiyonlara karşı duyarlık ar-
tar. 

Organik tozlar: 

Organik tozların kaynağı bitkisel, hayvansal veya sentetik olabilir. Bu 
tozlar dermatit, mukoz membranlarda irritasyon, konjuktivit. saman nezlesi 
ve astıma neden olabilir. Çoğunlukla bu belirtiler allerjik olarak kabul edi-
lir. Bugün yüzden fazla işyerinde organik yapılı tozlara maruz kalınmaktadır. 

Bunlar arasında a) Bagas tozlarına, yani şeker kamışı parçalanarak şeker 
ekstraksiyonundan sonraki oluşan tozlara maruz kalındığında "bagassozıs" 
denilen bir akciğer hastalığı görülür. Bagas binalar için izolatör maddelerin 
ve dayanıklı tuğlaların yapımında kullanılır. 

b) Pamuklu bez dokuma fabrikalarında çalışanlardaki byssinosis  denilen 
bir hastalık görülür. "Pamuk nezlesi" (cotton fever) veya "pazartesi  nezlesi" 
(monday fever) de denilen bu hastalık, ani solunum darlığı ve öksürük, karek-
terize nöbetler halinde pamuk lifjne maruz kalan kimselerde pazartesi sa-
bahları veya işten bir kaç gün sonra da görülebilir. Bazı kimselerde bu du-
rum ilerler ve işten ayrılmasını gerektirir. Bu hastalığın pamuğun protein 
fraksiyonu nedeni ile ortaya çıkan allerjik bir reaksiyon olduğu anlaşılmıştır. 

Kanserojenik tozlar: 

Son yarım yüzyıl içinde erkekler arasında akciğer kanserinden ölümlerin 
artmasında, meslek kanserlerinin de etken olduğu gösterilmiştir. Bir çok or-
ganik endüstri maddelerinin akciğer kanserine neden olabileceği ileri sürül-
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mekle beraber, anorganik bileşiklerden kromatların, nikel ve asbest tozuna 
maruz kalma ile akciğer kanseri arasında bir ilişki saptanmıştır. 

Kromat  filizinin kazılması, öğütülmesi, ( C r 0 3 ) ün kromata oksitlenme-
sinde, monokromatın (CrO™) bikromata ( C r 2 0 " ) dönüştürülmesi işleminde 
çalışanlar kromat tozlarına maruz kalmaktadırlar. Ortalama 15 (5-47) yıllık 
bir latent devreden sonra, yaşları 26-69 arasındaki işçiler arasında akciğer 
kanserlerine raslanmaktadır. Deneysel olarak tavşanların kalçalarına metalik 
krom implante edildiğinde uygulama yerinde sarkomlar oluşmuştur. 

Nikel-bakır  rafinerilerinde çalışanlar arasında nazal sinüs ve akciğer kan-
serleri görülmektedir. Burada aktif maddenin nikel veya nikel karbonil ol-
duğu düşünülmektedir. Nikelle oluşan akciğer kanserinin latent devresinin 
22 yıl (6-30) kadar olduğu saptanmıştır. 

Asbest: Son yıllarda asbestin de akciğer kanserine neden olabileceği sap-
tanmıştır. Asbest tozuna maruz kalan 35-75 yaşları arasındaki işçiler arasında 
ortalama 15 (3-27) yıllık bir latent devreden sonra akciğer kanserine ras-
lanmaktadır. 

Kanserojen  olduğu düşünülen diğer  tozlar: 

Yukarıdaki adı geçen maddeler dışında, radyoaktif  tozlar,  berilyum  tozla-
rının da kanserojen olduğu üstünde durulmaktadır. Ayrıca katran  buharına 
maruz kalınan iş yerlerinde (fırınlarda, yol yapımında olduğu gibi) çalışan-
lar arasında yüksek insidensli akciğer kanserleri saptanmıştır. Araştırmalara 
göre katran buharları içindeki BaP, benzantrasen gibi çeşitli polisiklik aroma-
tik hidrokarbonların sorumlu olduğu düşünülmektedir. 
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III- E N D Ü S T R İ D E K U L L A N I L A N Ö N E M L İ T O K S İ K Ç Ö Z Ü -
C Ü L E R : 

Kimya endüstrisinin diğer dallarında olduğu gibi çözücülerin sayısı da 
her geçen gün daha çok artmakta ve günlük hayatımıza girmektedirler. 1880 
yıllarında ancak 20 kadar çözücü kullanılmakta iken bugün sayıları binleri 
geçmektedir. Bunlardan en az 200 tanesi kullanılmaktadır. 

Solvent "çözücü" olarak isimlendirilen bileşikler sıvı kimyasal madde-
lerdir ve oda ısısında buhar baskıları genellikle yüksektir. Bu nedenle de in-
halasyon yolu ile toksisiteleri önemlidir. 

Çözücüler basit alkollerden kompleks yapılı organosilikon bileşiklerine 
kadar uzanan çok çeşitli kimyasal maddeleri kapsamaktadır. 

Kullanma yerleri: 

Çözücülerin endüstride başlıca a) çözücü (kauçuk, plastik maddeler, lâk, 
vernik, boya gibi maddelerin eritilmesinde, b) ekstraksiyon maddesi (kemik, 
deri, yün ve balıktan sıvı ve katı yağların ekstrakte edilmelerinde), c) yapış-
tırıcı olarak (ayakkabı ve çizme endüstrisi), ç) antifiriz maddesi (otomobil-
lerde), d) temizleyici olarak (tekstil, halı metal boya ve çeşitli endüstri dal-
larında, e) kendi kimyasal yapılarına bağlı olarak özel kullanma yerleri olmak 
üzere çeşitli uygulama alanları vardır. 

Endüstri  çözücülerinin  fizyolojik  etkileri: 

Genel olarak yağları çözen, yağda eriyen her madde fizyolojik bakımdan 
aktiftir ve bu nedenle iyi bir çözücü belirli şartlarda toksik özelliğe sahiptir. 

Uçucu çözücüler başlıca solunum yolu ile organizmaya girdikleri gibi 
deri veya ağız yolu ile de önemli miktarda absorbe olabilirler. 

İnhalasyonla alınan çözücülere en duyar sistem, merkezi sinir sistemi 
(MSS) dir. Bu sistem yağ dokusu bakımından zengin olması nedeni ile çözücü-
ler kan dolaşımına absorbe olduktan çok kısa zaman sonra kalp ve MSS'de 
toplanırlar. Buna bağlı olarak da solunum ve dolaşım sisteminde bozukluklar 
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meydana gelir. Bir kaçı dışında, bütün uçucu çözücüler yeter derecede, yeter 
bir müddet içinde solunum yolu ile organizmaya girdiklerinde sağlığa zarar-
lıdırlar. Bu zararlılık çözücünün uçuculuk, buhar basıncı ve kimyasal yapısına 
bağlıdır. İş yerlerinde uçuculukları nedeni ile solunum havasına karışarak tok-
sisitesini gösteren çözücü buharlarının her biri için farklı olan maksimum 
müsaade edilen bir limit değer (MAC) veya tolere edilen (TLV) değerleri sap-
tanmıştır. Bu değerlerde 8 saatlik iş günü göz önüne alınmıştır. 

Flury  endüstri çözücülerinin fizyolojik etkilerini başlıca 5 sınıf altında 
toplamıştır (Jacobs). 

1 - Genel sinir zehirleri  (başka, özel zehirlilik tesiri göstermeksizin): 
Metil alkol dışında primer alkoller, eterler, aldehitler, ketonlar, bazı esterler 
ve benzin. 

2- Akciğer  zehirleri  veya irritanları:  Bu maddeler deri ile temas eder et-
mez dokularda iltihaba (inflammation) neden olurlar. Metil ve formik asit 
esterleri en önemli örnektirler. Bunlar harp gazı olarak kullanılmışlardır. 
Akciğere zarar vererek pulmoner ödeme sebep olurlar. 

3- Kan zehirleri:  Benzen ve türevleri en önemli örnektir. 

4- Karaciğer  ve metabolik  zehirler:  Klorlu hidrokarbonlar bu gruba gi-
rerler. 

5- Böbrek  zehirleri:  Tetrakloroetan ve glikoller örnek verilebilir. 

Fizyolojik sınıflandırma etki tarzına göre yapılabilir. Buna göre irritan, 
narkotik veya anestezik, boğucu ve metabolizmaya zarar verenler şeklinde 
olabilir. Bu halde bir çözücü bir kaç gruba (etki bakımından) girebilir. 

Buharların inhalasyonla olan etkileri lokal veya sistemik, zehirlenme şek-
li, kronik veya akut olabilir. 

Organik  çözücülerin  dermatit  etkileri: 

Çözücülerin deriden absorbsiyonları kıl kökleri, ter veya yağ bezlerinin 
kanal ağızları yolu ile olur. Bu absorbsiyon derecesi çözücünün (lipit / su) da-
ğılma kat sayısına bağlıdır. Buna bağlı olarak organik çözücüler dermatite 
ve allerjik reaksiyonlara yol açarlar. 

Dermatit meydana getiren başlıca çözücü grupları: 

1 - Petrol türevleri (benzin, kerosen, nafta, ligroin, gazolin gibi.) 

2- Kömür katranı türevleri (çözücü nafta, benzen, toluen, ksilen, tetra-
lin, delcalin gibi). 

3- Terpenoid grubu (terpinen, odun ruhu, çam esansı, terpinol gibi). 
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4- Klorlu hidrokarbonlar (metilen, klorür, kloroform, karbontetrak-
lorür, monoklorobenzen gibi). 

5 - Esterler (etil asetat, metil format, amil format gibi) 

6- Ketonlar (aseton, metil aseton, etil metil keton) 

7- Glikoller. 

8- Nitroparafinler (nitrometan, nitroetan, 1- ve 2- nitropropan.) 

9- Karbonsülfür. 

Organik  çözücülerin  toksisiteleri: 

Organik çözücülerin toksisitesi çözünürlük, buhar basıncı, uçuculuk, 
kimyasal aktivite, konsantrasyon gibi bir çok etkenlere bağlıdır. 

Bu nedenle de toksisite derecelerine göre bir sınıflandırma yapmak 
çok güçtür. 

Bununla beraber Mac bee, VVeber ve Senter, laboratuvar ve diğer kullan-
ma yerleri için kaba bir klavuz görevini görecek bir sınıflandırma yapmışlar 
(J. Amer. Oil Chem. Soc, 25, 279, 1948) ve sağlık zararlarına göre çözücüleri 
başlıca 3 bölümde toplamışlardır: 

A) 1. Bir dereceye  kadar  zararsız  ve çok ender  olarak  ancak uzun zaman 
çalışan işçilerde  sağlığa zararlı  olabilen çözücüler: 

Pentanlar mineral yağlar 
Petrol eteri etilalkol 
Benzin etilklorür 
Hekzanlar etileter 
Heptanlar etilasetat 

2. Bir dereceye  kadar  toksik  olmalarına rağmen normal kullanma şartları 
ve az uçucu olmaları nedeni ile pratikte  nadiren zararlı  olanlar. 

Etilen glikol, dibütil ftalat, butil glikol. 

B) Orta  derecede  toksik  olanlar veya  kısa bir müddet  maksimum müsaade 
edilen limit içinde inhale edildiğinde  önemli bozukluk  veya  sonradan zarara  se-
bep olmayanlar: 

Toluen, ksilen, siklohekzan, cumene (kümen), sikloheptan, propil ase-
tat, amilalkol, amilasetat, butilalkol, trikloroetilen, perkloroetilen, etilen ok-
sit, nitroetan. 

C) Belirli  şekilde  toksik  olanlar -küçük  miktarlar  dışında-  kısa zaman bile 
buharlarına maruz kalındığında zararlı etkili ve, sonradan görülen belirtilerle 
işçilerin çalışma gücüne zarar veren çözücüler: 
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Benzen, karbon sülfür, karbon tetraklorür, metil alkol, tetrakloroetan, 
formaldehit, fenol, nitrobenzen, dimetil sülfat, pentakloroetan. 

M E T İ L A L K O L : ( C H , O H ) 

Sinonimleri:  Metanol, odun alkolü, denatüre alkol. 

Kullanıldığı  yerler  ve özellikleri:  Endüstride lâk, vernik çözücüsü, otomo-
billerde antifiriz maddesi olarak ve birçok organik maddelerin yapılmasında 
kullanılır. 

Renksiz, çok uçucu, etil alkole benzer kokulu ve yanık bir lezzete sahip-
tir. Kaynama noktası (K.n.) 65°C dir. Yanıcıdır ve alevlenme noktası 10°C 
dir. 

MAC (havada): 200 ppm (0.26 mg/m3), MAC: 15 ml (70 kg insan için). 

Zehirlenmenin  etiyolojisi:  Metil alkolle akut zehirlenme, en çok, alkollü 
(etil alkol) içki yerine alınması ile meydana gelmektedir. Kronik zehirlen-
melere ise, en çok çözücü olarak etil alkol kullanılan yerlerde (% 5 oranında 
denatüran olarak metil alkol ilâve edilir), solunum havasına karışması ne-
denile rastlanır. 

Metabolizma:  İnhalasyon veya oral yol ile organizmaya giren metil al-
kol, vücut sıvısına homojen olarak yayılır. Gastrointestinal yol, deri ve ak-
ciğerler yolu ile çok çabuk absorbe olur. Organizmada önce yavaş olarak 
formaldehite ve sonra da formik asite oksitlenir. 

CH,OH — > HCHO > HCOOH 

Bu biyotransformasyon olayı etil alkole göre 5-10 kere daha yavaş mey-
dana gelir. Böylece yavaş detoksikasyon metil alkolün potent bir kümülatif 
zehir olmasına sebep olmaktadır. İdrarla formik asit şeklinde atılır ve atılma 
absorbsiyonu müteakip 3-4 gün devam eder. Ayrıca, metil alkol akciğerlerle 
de elimine olur. 

Zehirlenme  semptomları: 

Metil alkol, metabolizma hızının yavaş olması nedeniie kümülâtif bir ze-
hir olarak etkir. 

Metil alkolle zehirlenme, başlıca dört şekilde etkisini gösterir: 

a) MSS nin depresyonu ile ilgili belirtiler (narkotik etki ve aşırı dozlarda 
solunum merkezinin depresyonuna bağlı ölüm). 

b) Metabolizma sonucu meydana gelen formik asit asidozise sebep olur 
ve toksik etkiyi arttırır. 
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Alkolün MSS ne olan bu etkisi dışında, koroner damarları ve cilt damar-
larını genişletici, serebrospinal sıvı sekresyonunu arttırıcı ve basıncını yük-
seltici etkisi vardır. Solunum sistemini (düşük miktarlarda) hızlandırıcı etkisi, 
ağır zehirlenmelerde tersine döner, yani deprese eder. 

Akut alkol zehirlenmesinde görülen başlıca belirtiler: Bulantı, kusma, 
baş dönmesi, nefeste ve kusmukta alkol kokusu, konuşmada dil dolaşması, 
terleme, refleks ve hareket koordinasyonunda bozukluk, uykusuzluk, şahsi-
yet değişmesi, nabızda yavaşlama, siyanoz, solunum kollapsı, koma görülür. 
Ölüm solunum yetersizliği nedeni iledir. 

Kronik  alkolizm: 

Alkol alışkanlık yapan bir maddedir. Devamlı kullananlarda kronik ze-
hirlenme görülür. Tolerans ve iptilâ şeklinde alışkanlık kronik alkolizmde 
çok önemlidir. Tolerans, o derece yüksek olabilir ki, normal şahıs için öldürü-
cü olan doz, tolerans kazanmış kimsede tehlikeli bir durum yaratmaz. Kronik 
alkolizm hem psişik ve hem defizik bağlılık gösterir. Alkole alışmış kimsenin, 
alkolden kesilmesi ile ortaya ağır bir -abstinens sendromu-  çıkar. Buna-de-
lirium tremens-  denir. 

Kronik alkolizmin başlıca belirtileri kilo kaybı, gastroenterit, iştahsız-
lık, karaciğer sirozu, polinevrit, kol ve bacaklarda motor ve duyu kaybı, 
optik atrofi, mental bozukluk, hafıza kaybı şeklindedir. 

Akut  alkol zehirlenmesinin  tedavisi: 

1- Mide NaHCÖ3 ile yıkanır. Emetiklerden kaçınılır. 

2- Genel tedavi prensipleri uygulanır. 

3- Solunum yetersizliği varsa yapay solunum veya oksijen tedavisi uy-
gulanır. 

4- Koyu kahve, kafein sodyum benzoat (0.5 g) gibi stimülanlar veri-
lir. Analeptiklerden, barbitüratlar, morfin, paraldehit ve diğer depresanlar-
dan akut durumlarda kaçınılır. 

5- Kan ve elektrolit dengesi bozukluğu, asidozis gibi durumlar kontrole 
alınır ve semptomatik tedaviye geçilir. 

Kronik  alkolizmin  tedavisi: 

Kronik alkolizm tedavisi psikoterapi ile ilgilidir. Bu konuda yetişmiş 
doktorların bakımını gerektirir. Alkolizm tedavisinde bugün nefret uyandı-
ran ilâçlardan yararlanılmaktadır. Bu amaçla apomorfin hidroklorür (5 mg 
subkutan) veya ipeka şurubu (30 ml) kullanılabilirse de en etkini Antabus 
(Disülfiram) tedavisidir. 
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Disülfiram verilen kimseye (oral 0.5-1 g), aynı anda alkol verilirse, şid-
detli bulantı, yüzde kızarma (vazodilatasyon), nabız hızlanması, solunum güç-
lüğü, baş dönmesi görülür. Bu belirtiler organizmada asetaldehit birikmesi 
ile ilgilidir. Çünkü disülfiram, asetaldehit  oksidaz  enzimi inhibitörüdür.  Bu ne-
denle alkol metabolizması asetaldehit basamağında kalır. 

Disülfiram tedavisi, özel alkolizm tedavi kliniklerinde bu konuda yetiş-
miş doktorlar tarafından uygulanır. 

A D J H A D 2 H 
C 2 H s O H > C H 3 C H O » C H 3 C O O H 
Etilalkol Asetaldehit Asetik asit 

A D ^ : Alkol dehidrogenaz 

AD 2 H: Aldehit dehidrogenaz 

Alkol zehirlenmesinin  teşhisi: 

Alkol zehirlenmesinin en kesin teşhisi, solunumla verilen hava, tükrük, 
idrar veya kanda alkol tayini ile yapılır ve böylece zehirlenmenin derecesi 
hakkında bilgi edinilir. 

Kanda alkol tayini adli tıp ve trafik bakımından çok önemlidir. Bugün 
kanda % 80 mg bulunması sarhoşluk sınırı olarak kabul edilmektedir. Bu 
nedenle kan alkolü tayini için kullanılan yöntemin standardize edilmesi ge-
reklidir. 

T R İ K L O R O E T İ L E N ( C I H C = C C I 2 ) 

Sinonimleri: Tri , Trilen, Vestrosol, Dukeron, Petzinol, Triklon gibi ti-
cari isimleri vardır. 

Özellikleri ve kullanma yerleri: Renksiz, kendine özgü kokusu olan bir 
sıvıdır. Havadan ağır (d = 1.455 g/cm 3 ) olup, K.n. 87°C dir. 120°C de bo-
zulur. 410°C de patlayıcıdır. Alev almaz. Kızgın yüzeylerle (ütü v.s. esnasın-
da) temasa gelince boğucu bir gaz olan fosgen meydana gelir. MAC: 100 ppm 
(535 mg/m3 ) ; MLD: 3-5 mg/kg oral. 

Endüstride başlıca ekstraksiyon, yağ uzaklaştırma, ilâç ve parfüm yapı-
mında, boya endüstrisinde ve kuru temizlemede kullanılır. Ayrıca insektisit 
olarak da kullanılır. Tıpta uzun yıllar anestezik olarak kullanılmıştır ve halen 
obstetrikte % 0.5 oranında hava ile karıştırılarak analjezik olarak kullanıl-
maktadır. 

Metabolizma  ve toksik  etkileri: 

Absorbsiyon genellikle solunum yolu ile olur. Sistemik dolaşımla çeşitli 
organ ve dokulara taşınır. Özellikle yağ dokusu bakımından zengin yerlerde 
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Metabolizma  ve toksisite: 

Endüstride yetersiz veya yanlış havalandırılan iş yerlerinde, organizmaya 
giriş inhalasyon yolu iledir. Buharlarının havadan ağır olması absorbsiyon 
miktarını arttırır. Deri yolu ile absorbsiyonu sistemik zehirlenmeye sebep 
olacak kadar önemli değildir. Sindirim yolu ile zehirlenmelere kazaen rast-
lanır. Absorbe olan benzen derhal kan dolaşımına geçerek toksisitesini gös-
terir. Havada MAC 25 ppm dir. Bu miktar 100 ppm olduğunda iki saat inha-
lasyonu müteakip baş ağrısı ve yorgunluk görülür. 20 000 ppm (64 g/m3) 
olduğunda bir kaç dakikada ölüm görülür. 

Absorbe olan benzen en çok yağlı dokularda, serum ve eritrositlerde 
toplanır. 

Yağlı dokular, benzen deposu olarak etkir ve zaman zaman kana geçerek 
etkisini gösterir. Absorbe olan benzenin % 10—40'ı fenole okside olur ve bu 
da konjuge olarak (glukronik asit, metilasyon veya sülfat esteri şeklinde) id-
rarla atılır. Az bir benzen, olduğu gibi idrarla dışarı çıkar. 

Akut  benzen zehirlenmesi:  Akut zehirlenmede benzenin en önemli etkisi 
önce MSS nin stimülasyonu sonra da depresyonu şeklindedir. Ölüm çoğun-
lukla akut kardiyak veya solunum yetersizliğinden dolayıdır. 

Belirtileri:  Bulantı, baş ağrısı, kusma, konvülziyon, depresyon, narkotik 
etki, geçici körlük, şiddetli deri kızarması şeklindedir. 

Kronik  benzen zehirlenmesi  (benzolizm): 

Kronik benzen zehirlenmesinin en büyük zararı kemik iliğinde görü-
lür. İlk zamanlarda kanda aplastik anemi ve lökopeni gözlenir. Uzun süreli 
benzen inhalasyonu ise lökositlerde mutasyona sebep olarak lösemi meydana 
gelir. Bunun dışında hemoglobin seviyesi düşerek, nükleuslu eritrosit ve 
bazofil granülasyonlu eritrositler oluşur. 

Kronik benzen zehirlenmesinin dalak, karaciğer veya böbrek gibi or-
ganlarda yaptığı değişiklikler o kadar önemli değildir. 

Benzen zehirlenmesinin  tedavisi: 

a) Akut zehirlenmede; hasta hemen zehirlenme ortamından uzaklaştı-
rılarak, tuzlu su ile mide yıkanır. Gerekirse yapay solunum veya % 6-10 C 0 2 

inhalasyonu uygulanır. Solunum depresyonuna karşı kafein, pikrotoksin veya 
metrazol verilir. Alkol ve epinefrinden kaçınılır. Yağlı diet verilmez. 

b) Kronik zehirlenmede; yatak istirahati ile birlikte kemik iliği veya 
plazma transfüzyonu yapılır. Vitaminli (B kompleks ve C) ve proteinli diet 
yanında, sistein, metionin de verilir. 
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Benzen zehirlenmesinin  tanımlanması: 

Gerek akut ve gerekse kronik zehirlenmede, zehirlenmenin meydana 
geldiği havada benzen aranır ve miktarı tayin edilir. Kronik zehirlenmede 
kan yapısındaki değişiklikler incelenir. İdrarda fenol tayini yapılır. İdrarda to-
tal fenol tayini, benzen zehirlenmesi için önemli bir kriterdir. MAC üstünde 
benzene maruz kalma sonucu, idrardaki fenol miktarı 100-200 mg /1 arasında 
bulunur. Genellikle 30 mg/l üstünde bir fenol atılımı, diğer bulgularla be-
raber kronik benzolizm için önemli bir kriterdir. 

IV- METAL İK Z E H İ R L E R : 

Çok geniş bir açıdan bakılırsa, her metal ve metalik bileşik endüstride 
bir endüstri zehiri olarak karşımıza çıkar. En önemli metalik zehirler arasın-
da Pb, Hg, As, Cr , Sb ve bileşikleri sayılabilir. 

Zehirli metaller, vücuttaki birikme yerlerine göre başlıca iki bölümde 
toplanırlar: 

a) Yumuşak dokuda toplananlar (As, Hg, Cd, Bi gibi). 

b) Kemik dokusunda toplananlar (Pb, Be, Ba, florür ve radyoaktif ele-
mentlerden bazısı). 

K U R Ş U N (Pb) 

Türevleri: Anorganik kurşun tuzları (karbonat, nitrat, asetat gibi suda 
çözünenler), organik bir kurşun bileşiği olan tetra etil kurşun (TEK) gibi. 

Kullanma yerleri : Boya, akümülatör, seramik, porselen, vulkanize kauçuk 
endüstrisinde, insektisit olarak su boruları, çocuk oyuncakları yapımında, 
TEK ise benzinin katkı maddesi (vuruntuyu önlemek için) kullanılır. 

Özellikleri: Kurşun ağır bir metaldir. Tuzları beyaz kristal halindedir. 
Suda çözünmeyen tuzlar, mide suyunda çözünebilir. TEK sıvı ve uçucu bir 
bileşiktir. MLD: Suda çözünen tuzları için 10 g/ 70 kg insan. TEK için bu de-
ğer 100 mg/70 kg insandır. MAC: 0.15 mg/ m3 (havada kurşun tozu). 

Metabolizma  ve toksisite:  Kurşun tuzları organizmaya sindirim yolu ile 
girer. Ancak kurşun tuzlarının sindirim kanalı ile absorbsiyonu yavaştır ve 
bu nedenle tek dozla ölüm, sistemik etkiden dolayı meydana gelmez. Daha 
çok gastroenteritis nedeniyle görülür. Düşük dozlarda ağızdan alınan kurşu-
nun günde birkaç miligramı absorbe olur. 

TEK ve diğer alkil bileşikleri deri ve solunum yolu ile absorbe olur. 
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Suda çözünen kurşun tuzlarının (asetat) letal dozları 20 g daha az çözü-
nenlerinin ise 30 g civarındadır. 2 g kurşun absorbsiyonu, kronik zehirlen-
meye sebep olur. 1-2 damla TEK ile ise ciddi semptomlar ortaya çıkar. 

Kurşun kümülâtif bir zehirdir. Çok yavaş olarak idrar ve feçesle atılır. 
Toplandığı başlıca yer kemik dokusudur. Bunun yanında yumuşak dokular-
dan karaciğer, böbrek ve dalakta toplanır. Kemikte kurşun fosfat şeklinde 
toplanan kurşun metabolizması, kalsiyumunkine benzer. Zaman zaman ke-
miklerden kana geçen kurşun dolaşımda fosfat ve serum proteini ile birleş-
miş halde dolaşır. TEK ise karaciğerde daha toksik bileşik olan trietil kurşuna 
metabolize olur. 

Akut  zehirlenme  belirtileri:  Akut gastroenteritis, farinksteyanma, kusma 
ve şiddetli olaylarda şok ve lokal irritasyonla ölüm görülür. Kusmuk Pb klo-
rür, feçes PbS ihtiva edebilir. 

Kronik  kurşun  zehirlenmesi:  Akut zehirlenme gibi kolik ve koma görüle-
bilir. Kümülâtif kurşun zehirlenmesinde (kurşun çizgisi) ilk belirtidir. Kur-
şun koliği ve solgunluğu yanında kronik arteriosklerozis de görülür. Kurşun 
anemisi ve kanda bazofil hücrelerinin bulunması ilk belirtiler arasındadır. 

Kronik kurşun zehirlenmesinde porfirin hem sentezi ile y-aminolevü-
linik asitten porfobilinojen sentezi bozulur. Kurşunun kemik iliğine verdiği 
bu zarar sonucu, idrarda Pb yanında porfirin ve y-aminolevülinik asit ıtrahı 
artar (porfirinuria). 

Bunun dışında kronik zehirlenmede şahsiyet değişmesi, huzursuzluk, 
yorgunluk, konvülziyon ve optik atrofi de görülür. Ayrıca küçük çocuklarda 
"kurşun"  ensefalopatisi  karakteristiktir. Büyüklerde yalnızca organik kurşun 
tozları (TEK) MSS ni etkiler. Zenci ırkı serebral etkilere daha duyardır. 

Zehirlenme  nedenleri:  Kurşun zehirlenmesi -plumbism- çok eski tarih-
lerden beri bilinmektedir. M.Ö. ki yıllardan beri mesleki ve halk arasında 
kronik zehirlenme nedeni olmuştur. Eski tarihlerde Roma'da zengin sınıf 
arasında (kurşun kaplarda saklanan şarap nedeniyle) görülen bir zehirlenme 
idi. Kurşun, endüstride kullanılması nedeniyle kronik meslek zehirlenmele-
rine yol açtığı gibi, günlük yaşantıda besinlerle, oyuncaklarla ve hatta hava ile 
insan organizmasına girmektedir. 

Besinlerde en fazla 7 ppm kurşun kalmasına müsaade edilmiştir. Sitrus 
meyvelerinde ise bu miktar 1 ppm dir. Besinlerle günde organizmaya 300 fxg 
kadar kurşun girebilir. 

Zehirlenmenin  tedavisi: 

a) Kusturulur ve mide yıkanır. 

b) Yumurta akı, krema, süt gibi demülsentler verilir. 
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c) Alkali diet yanında, kalsiyum glukonat ve sodyum sitrat, D vitamini 
ile birlikte verilerek kurşunun kemiklerden demobilizasyonu sağlanır. 

ç) Özel tedavi Ca Na2 EDTA ile yapılır (genel tedavi bölümüne bakınız). 

d) Gerekli semptomatik tedavi uygulanır. (Örneğin kolik için belladon 
tentürü gibi). 

Zehirlenmenin  Tanımlanması: 

a) Akut kurşun zehirlenmesinde kan, idrar ve mide yıkantısında kurşun 
aranır ve tayin edilir. 

b) Kronik zehirlenmede ise kanda bazofil hücre aranır. Diş etlerinde 
görülen siyah çizgi, bizmut veya gümüş sülfür gibi diğer metallerin çizgisin-
den ayırdedilmelidir. Ayrıca kanda, idrarda kurşun tayini yapılmalıdır. İd-
rarda koproporfirin miktarının artması da önemli bir kriterdir. (Normal 
kimselerin kanında, 100 ml de 30 mikrogram (ag) idrarında ise litrede 50/<g'a 
kadar kurşun bulunabilir). 

A R S E N İ K ( A s ) 

Arsenik insan çevresinde çok rastlanan bir mineral zehir olduğundan As 
ile zehirlenme tehlikesi de artmaktadır. 

Bileşikleri ve kullanma yerleri : As element halinde toksik olarak düşü-
nülmez, fakat bileşikleri toksiktir. A s 2 0 3 fare zehiri, potasyum asit arsenat 
( K H 2 A S 0 4 = Macquer's tuzu) deri ve kâğıt endüstrisi, insektisit olarak; 
K A S 0 2 , H A S 0 2 (Fovvler çözeltisi) tıp ve veterinerlikte kulanılan zehirli bi-
leşiklerdir. 

Arsin (A S H 3 ) bazı maden yataklarının nemlendirilmesi sırasında meyda-
na gelen çok toksik gazdır. Etil arsin gibi uçucu organik arsenik bileşikleri, 
çeşitli mantarların arsenik bileşiklerine etkisiyle meydana gelir. 

Bunun dışında organik As bileşikleri harp gazları (difenilklor arsin: 
Clark I, difenilsiyan arsin: Clark II, betaklor vinilklor arsin: Levvisit) olarak 
I. Dünya Savaşı'nda kullanılmıştır. Tıpta kullanılan As bileşikleri (Salvarsan 
gibi) de vardır. 

MLD: 100-200 mg/70 kg insan ( A s 2 0 3 için) 

MAC: 0.15 mg/m 3 hava (As tozu), 35 ppm ( A s 2 0 3 olarak besinlerde), 
1 ppm (Ca arsenat, besinlerde). 

Metabolizma  ve toksisite: 

Çözünebilen As bileşikleri mukoz membranlardan (akciğer yüzeyi de 
dahil) absorbe olur. Ayrıca ciltden de girer. Kan dolaşımında As en çok glo-
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bulinle birleşir. Organizmada böbrek, karaciğer, kalp, beyin gibi bütün yu-
muşak dokulara dağılır. Özellikle keratince zengin dokulara (saç, tırnak, 
deri) ilgisi fazladır. Saç ve kılda toplanan As, yavaş bir şekilde idrarla atılır. 
Bu nedenle As ile ölümlerde saç, kıl ve tırnak en önemli analiz numunesidir. 
As organizmada tiol (-SH) grubu ihtiva eden enzimleri inhibe ederek toksik 
etkisini gösterir. Ağız yoluyla alınan arsenik protoplazma zehiri olarak etkir. 

1 mg A s 2 0 3 duyar şahıslarda ciddi semptomlara sebep olabilir. 20 mg ile 
ölüm tehlikesi baş gösterir. 

Akut  zehirlenme  belirtileri: 

Ağızda metalik tad, boğazda sıkışma, kusma, koleradaki gibi diare, şid-
detli karın ağrısı, nefeste As kokusu, konvülziyon, hipotansiyon, dolaşım 
kollapsı ile ölüm görülebilir. Akut zehirlenmenin şiddetine göre (orta de-
recede) deri belirgin şekilde kızarmış olabilir. Uzun süren zehirlenmede 
MSS de etkilenir. 

Kronik  zehirlenme  belirtileri: 

İştahsızlık, genel zafiyet, kusma, diş etlerinde kanama ve diş etlerinde 
siyah çizgi (mees lines), dermatit, hiperkeratozis ve şiddetli deri dökülmesi, 
böbrek harabiyeti ile ilgili fonksiyon bozuklukları, kolik, nefeste sarmısak 
kokusu en belirgin bozukluklardır. 

Bunun dışında As kanserojen bir madde olarak düşünülmektedir. As ile 
meydana gelen deri kanserlerinin K A s 0 2 ile ilgili olduğu ve özofagus, uroge-
nital yol ve akciğerlerdeki metastazın da bununla ilgili olduğunu destekleyen 
görüşler vardır. 

Arsin (AsH3)  ile zehirlenme: 

Arsin bir sinir ve kan zehiridir. Renksiz ve kendine özgü şiddetli bir ko-
kusu vardır. Akciğerler yolu ile absorbe olur. Havada 500 ppm olduğunda 
derhal öldürücüdür. 250 ppm de bu durum yarım saat sonra görülür ve 6-15 
ppm arasında ise 1 saat solunduğunda zararlı olur. 

Semptomları belirli değildir. Genellikle solunum güçlüğü, şiddetli baş 
ağrısı, bulantı, kusma, mide bozukluğu, mukoz membranlarda mavi renklen-
me görülür. 

Hemolitik etkisinden dolayı şiddetli anemi veya sarılık bir kaç gün için-
de ortaya çıkar. 

As ile zehirlenmenin  etiyolojisi: 

Eskiden A s 2 0 3 intihar nedeniyle çok kullanılan bir madde idi. Bugün daha 
ziyade bu tip akut zehirlenmeler kazaen arsenikli ilâçların kullanılmasıyla 
ilgilidir. 
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Kronik As zehirlenmesi zamanımızda önemli bir sorun halindedir. Bu 
zehirlenme kaynakları çok çeşitlidir. Besin maddelerine insektisit olarak uy-
gulanan As kalıntısı zikre değer. Tütünde 13 ppm arsenik olabileceği gösteril-
miştir. Diğer taraftan endüstride kullanılan As hem burada çalışanlar için ö-
nemlidir, hem de bunların sularla deniz bitki ve hayvanlarına geçmesi ile za-
rarlı olmaktadır. Örneğin planktonlarda 11-49 ppm, yengeçte 5 ppm kadar 
As olduğu gösterilmiştir. Bunun dışında besin kaplarından geçen As de önem-
li bir kaynaktır. 

Zehirlenmenin  tedavisi: 

a) Mide ılık süt ve su ile yıkanır. 

b) Genel tedavi prensipleri uygulanarak, karbonhidrat ve protein ba-
kımından zengin az yağlı diet verilir. 

c) Gerekirse yapay solunum veya oksijen tedavisi uygulanır. 

ç) Özel tedavi olarak BAL verilir. BAL'ın yer fıstığı yağındaki % 10 luk 
çözeltisi kullanılır. İlk gün 4-6 saat ara ile 2.5-3.0 kg başına derin İ.M. olarak 
verilir. İkinci gün doz düşürülür. 

Not: BAL, arsin zehirlenmesinde etkin değildir. Ancak zamanında ya-
pılan kan tranfüzyonu faydalı olabilir. 

Zehirlenmenin  tanımlanması: 

Analitik toksikoloji açısından en uygun tanımlama şekli, doku ve idrar-
da As aranarak tayin edilmesidir. Bu amaçla biyolojik materyal olarak kus-
muk, mide yıkama suyu, idrar, kan, saç, tırnak kullanılır. 

Normalde, idrarda 5 /ug  ve  6 jug saç veya tırnakta 3 fig  dan az As bulu-
nur. 

CIVA ( H g ) 

Önemli bileşikleri: Cıva-2-klorür (Hg Cl 2 merkuri klorür, korrozif süb-
lime), cıva-2-nitrat, cıva-2-siyanür, organik cıvalı diüretikler ve organik cı-
v?lı fungusitler. 

Özellikleri: Anorganik tuzları kristal haldedir, korroziftirler ve 2 de-
ğerlikli olanları, 1 değerlikli cıva (merküroz) tuzlarına göre daha çok çözü-
nürler. Cıva oda sıcaklığında buharlaşır ve buhar basıncı 1.3 mm Hg (10 mg/ 
m 3 ) olur. Müsaade edilen maksimum limit (TLV) 0.1 mg/ m3 , MLD: 0.5 g/70 
kg insan (merkuri klorür). Diğer anorganik tuzların toksisitesi, çözünürlük-
lerine bağlıdır. Organik cıva bileşiklerinin de toksisitesi değişik olup, örneğin 
fenil, merküri tuzları veya esterleri hemen hemen HgCI2 kadar toksiktir, fakat 
daha az korroziftir. 
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Mesleki cıva zehirlenmeleri ise kronik tipte olmakta ve metalik cıvanın 
deri yolu veya buharının inhalasyon yolu ile organizmaya girmesi nedenile 
olmaktadır. 

Subakut cıva zehirlenmesi, akut zehirlenmeden sonra veya tedavi amacı 
ile uygulanan cıvalı ilâçların uzun süre ve aşırı dozlarda verilmesinden sonra 
veya endüstride cıvaya maruz kalma sonucu görülebilir. Subakut kronik 
zehirlenme semptomları, kronik belirtilere benzediğinden bu semptomlar 
kronik zehirlenmelerde incelenecektir. 

Cıvanın deri üzerine etkisi: Suda çözünen anorganik cıva tuzları deri ve 
mukoz membranları irrite eder. Özellikle HgCI2 ile bu görülür. % 1-5 lik 
çözeltileri, deride irritasyon, vezikasyon (yanık) ve korrozyona sebep olur. 
Daha seyreltik çözeltileri ise, duyar şahıslarda irritasyonayol açabilir. Deri ve 
mukoz membrandan absorbe olan cıva, sistemik zehirlenmeye yol açabilecek 
miktarda olabilir. Suda çözünmeyen cıva bileşikleri deri irritasyonu yapmaz. 
Ancak, buna yavaş yavaş sebep olabilir. 

a) Akut sistemik cıva zehirlenmesi: İnorganik cıva tuzları ile akut ze-
hirlenmenin ilk belirtisi, temasta olduğu dokuların koagülasyonu, irritasyo-
nu ve korrozyonu şeklindedir. Yakıcı bir metalik tat, salya artması, ağız 
ve farenkste yanma, şişme, kül rengini alma görülür ve bunu şiddetli susuz-
luk ve karın ağrısı takip eder. Kusma görülür ve kusmuk mukus, kan ihtiva 
eder. Bazı olaylarda, dolaşım kollapsı nedeni ile ölüm görülür. Birçok olay-
larda ise gecikmiş etki (delayed effect) olarak böbreklerde anuri veya kalın 
bağırsaklar etkilenerek diare, ülserasyon ve ölüme sebep hemoraji görülür. 
Şiddetli akut nefrit ve hemorajik glomerulo nefrite akut olaylarda raslanır. 

0.1 g HgCI2 ile şiddetli akut semptomlar görülebilir. 0,5 g öldürücü 
olabilir. 1 g HgCI2 ise daima öldürücüdür. 

b) Kronik sistemik cıva zehirlenmesi: İnorganik cıva ile kronik zehir-
lenmede görülen ilk klasik belirti gingivitis, stomatit ve metalik lezzetle be-
raber salya artmasıdır. Ayrıca aşırı sinirlilik ve tremor (titreme) görülür. Göz 
merceğinin arka yüzeyinde renk kaybolmasına (mercuri alentis) sık raslanır. 
Ender olarak da diş etlerinde mavi-siyah cıva çizgisi görülür. Bu klâsik belir-
tiler yanında, zayıflık, aşırı yorgunluk hissi, kilo kaybı, iştahsızlık, gastroin-
testinal bozukluk kronik cıva zehirlenmesinde rastlanır. 

Kronik cıva zehirlenmesinin önemli bir toksik etkisi de böbrek üzeri-
nedir. Böbrek cıvanın organizmadan atılmasında rol oynayan en önemli bir 
organdır ve ayrıca akkümüle olduğu yerdir. Cıvanın böbrek üzerindeki etkisi 
sonucu albuminuri ve kronik nefrit görülür. 
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2. Organik cıva bileşikleri ile zehirlenme: 

Organik cıva bileşikleri, ilk kez 1863 de kimyasal araştırmalarda, 1887 
de tedavide ve 1914 yılında da tohum korunması ve fungusit imalinde kullanıl-
maya başlanmıştır. Küflere (fungi) karşı kullanılan başlıca organik cıva bi-
leşikleri alkil türevleridir. Buğday, arpa, yulaf ve çavdar tohumundaki fun-
giye karşı etkin olan alkil cıva bileşikleri yanında aril cıva bileşikleri de var-
dır. Ancak aril bileşiklerinin fungusit aktivitesi (fenil ve tolil cıva), alkil bile-
leşiklere (metil cıva, etil cıva) göre daha azdır. Bu bileşikler toz veya sıvı for-
mülasyon şeklinde uygulanır ve her zaman az miktarda tohumlarda bulunur. 
Ayrıca bu bileşikler kâğıt endüstrisinde odun prezervatifi ve fungusit olarak 
kullanılmaktadır. 

Cıva fulminat ise inisiyal patlayıcı olarak kullanılır ve patlayıcı madde ya-
pılan fabrikalarda (tüfek kapsülü, fişek) kullanılır. Deri ile temasta irritasyon 
ve deride kızartıya "fulminat itch", temasta olduğu yerlerde şişme ve ödem-
lere yol açar (Bidstrup). 

a) Akut zehirlenme: Organik cıva bileşikleri deri, inhalasyon veya ağız 
yolu ile organizmaya girerler. Deri ile temasta irritasyon, ısınma ve kızarık-
lığa sebep olurlar. Göz ve burun mukozasının irritasyonu çok görülür ve na-
zal septal ülserasyona çok rastlanır. Akut sistemik zehirlenme sonucu gastro-
testinal semptom ve renal hasar meydana gelir. 

b) Kronik zehirlenme: Organik cıva bileşikleri ile kronik zehirlenme-
nin semptomları ve belirtileri MSS ni hasara uğratması ile ilgilidir. Tremor 
dışında, anorganik cıva bileşikleri ile görülen klâsik belirtiler organik bile-
şiklerde görülmez. Başlıca belirtiler, genel ataksi (ataxia), konuşma bozuk-
luğu (beyindeki hasar nedenile), görme bozukluğu ile ilgilidir. Ayrıca yor-
gunluk, hafıza kaybı, konsantrasyon eksikliği, baş ağrısı, dudak ve parmaklar-
da hissizlik, titreme görülür. Beyindeki hasarla ilgili bu belirtiler ilerleyerek 
ölüme sebep olabilir. Organik cıva bileşikleri ile ilgili kronik belirtiler, te-
mastan bir kaç ay sonra çıkar (latent devre birkaç ay). 

Alkil cıva bileşiklerinin, yapılan otopsi analizlerine göre, başlıca kara-
ciğer, beyin ve böbrekte toplandığı saptanmıştır. 

Cıva  zehirlenmesinin  tanımlanması: 

Oliguri, albuminuri ve oral mukozadaki iltihap en çok cıva ve fenolle 
zehirlenmelerde görülür. Eğer fenol kokusu yoksa, idrar ve dışkıda cıva a-
ranır. Ölüm halindeki karaciğer, böbrek, dalak, barsaklarda cıva araştırılır. 
Akut zehirlenmelerde başlangıçta mide ve kusmukta da cıva bulunur. 

Kronik cıva zehirlenmesinde ise, klâsik cıva zehirlenme belirtileri ile 
birlikte, hastanın geçmiş hikâyesinde cıvaya maruz kalma durumu araş-
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tırılın. 24 saatlik idrarda cıva tayini, teşhiste destekleyicidir. 300 jug/24 saat 
cıva ıtrahında, semptomlar görülür. 100 ^g/24 saat veya daha aşağı cıva ıt-
rahında klasik semptomlar pek görülmez. 

Zehirlenmenin  tedavisi: 

1- Genel tedavi prensipleri olarak kusma temin edilir, mide su veya sod-
yum formaldehit sulfoksilat ile yıkanır. Yumurta akı, süt gibi demülsent ve-
rilir. Katartik (15 g Na 2S0 4 ) uygulanır. Diş temizliği sağlanır. Vücut ısısı, 
elektrolit dengesi sağlanır. 

2- Semptomatik tedavide; ağrı için morfin, salivasyona karşı atropin 
verilir. Böbrek tedavi edilir. 

3- Özel tedav ! ; BAL :le yapılır. İ.M. olarak uygulanan BAL dozu, As'e 
göre yüksek tutulur. Başlangıç dozu 1. günde 4 mg/kg olarak ver!Mr, 2 st. 
sonra 3 mg/ kg, 4-6 saat sonra 2 mg / kg verilir. İkinci gün 2 defa 3 mg/kg, 
üçüncü gün ise 1 kez 3 mg/kg verilir. Bu doza, idrarda Hg ıtrahı bitin-
ceye kadar (10 gün kadar) devam edilir. BAL'ın yan etk'lerini bertaraf et-
mek veya azaltmak için Benadryl (50 mg) verilir. 

Cıva zehirlenmesinde penisilamin de özel antidot olarak kullanılır (Ge-
nel bölüme bakınız). 

F O S F O R ( P ) 

Sinonim: Sarı fosfor. 

Kullanıldığı yerler: Fare zehiri, kibrit, havai fişeklerde. 

Özellikleri: Uçucu, sarmısak kokusunda, alevlenen bir ametaldir. Ka-
ranlıkta fosforesans verir. 

MLD: 0.3 g/70 kg insan (sarı fosfor için). Kırmızı fosfor hemen hemen 
zehirsizdir. MAC: 0.1 mg/m3 hava. 

Fosforla zehirlenme etiyolojisi ve bulunduğu yerler: 

Fosfor iki şekilde bulunur, sarı (beyaz) fosfor ve kırmızı fosfor. Sarı fos-
for uçucu olup, suda kolloidal bir çözelti meydana getirir. Çok toksik olan 
sarı fosfor, havada serbest halde iken alevlenir. Kapalı bir kapta ısıtıldığında 
kırmızı şekline dönüşür. Kırmızı fosfor ise uçucu değildir ve çözünmez, bu 
nedenle toksik değildir. 

Fosforla zehirlenmeye ilk kez, beyaz fosforun kibrit yapılmasında çalı-
şan işçilerde raslanmıştır. Phossy Jaw (çukur çene: fosfor nekrozu) denilen 
meslek hastalığı ile karakteristik bir zehirlenmedir. Uzun zaman fosfor bu-
harlarına maruz kalındığında, üst çenede karakteristik bir nekroz (çukurlaş-
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ma görülür, buna "phossy Jaw" denir. Ayrıca çocukların da kibrit çöple-
rinin uç kısmını ağızlarına almaları sonucu çocuklar arasında da fosfor ze-
hirlenmesine çok raslanıyordu. Daha sonra kibrit yapımında sarı fosfor kul-
lanılması yasaklanmış ve yerine fosfor seski sülfür kullanılmaya başlanmıştır. 
Fakat bu madde de dermatite sebep olmaktadır. 

Bugün beyaz fosfor halen endüstri zehiri olarak tehlikelidir. Çünkü havai 
fişeklerde, gübre imali, insektisit, fare zehiri, fosfor ekstraksiyonu yapılan 
yerlerde, kemik kömürü yapımında fosfora maruz kalınmaktadır. 

Toksisite  ve semptomlar: 

Sarı fosfor oral yol ile organizmaya girdiğinde, gastrointestinal irıitas-
yona yol açar. Bulantı, kusma (ekseri kanlı), dermansızlık (prostration), di-
yare ve kramp görülür. Kusmuk sarımsak kokuludur ve karanlıkta fosfore-
sans verir. Feçes de aynı şekildedir. Sarı fosfor belirgin bir karaciğer zehiri-
dir. Gastrointestinal irritasyonla ilgili şiddetli semptomlar 1-3 gün süren bir 
duraklama gösterir ve arkadan karaciğer sarı atrofisi ile ilgili sarılık yavaş 
yavaş belirir. 

inhalasyon veya oral yol ile absorbsiyondan sonra görülen başlıca siste-
mik zehirlenme belirtileri kardiyovasküler kollaps, solunum yavaşlaması, 
konvülziyon ve komadır. Karaciğerden başka böbrekte de harabiyet vardır. 
Protein yapımı bozulur ve idrarda lösin, tirozin gibi aminoasitler bulunur. 

Fosfor buharlarına kronik şekilde maruz kalma sonucu çenede nekroz 
görülür. Buharlar diş çürükleri ve dişlerin etrafından girerek kemik zarı 
(periosteum) ve subpreriosteal (periosaltı) kemiğin belirgin şekilde kalınlaş-
masına yol açar. Bakteriler böyle bir kemikte (çenede) nekroza yol açar. Has-
talık kibrit işçilerinde % 3 oranında görülür, ender olarak öldürücüdür, fa-
kat görünüşte çok kötüdür. 

Sarı fosforun fatal dozu 50-300 mg arasındadır, 20 mg ile semptomlar 
belirir. 

Fosfor deri ile temasta irritasyon ve nekroza sebep olur. 

Zehirlenmenin  tanımlanması: 

Fosfor ile zehirlenmede, postportem bulgular karaciğer, böbrek, kalp 
ve kasların yağlı dejenerasyonu şeklindedir. Gastrointestinal yolda erozyon 
(aşınma) vardır ve çabuk ölümle sonuçlanan olaylarda mide muhteviyatı fos-
foresans gösterir. Kan koagüle olmaz ve seröz kısımda hemorajik alanlara 
raslanır. 
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Toksikolojik analizde, mide içeriği ve feçeste fosfor aranır. Ölüm 
olayında ise fosforun yerleştiği dokulardan nümune alınır. Fosfor su buharı 
distilasyonu ile izole edildikten sonra: 

a) Karakteristik kokusu, b) Mitscherlich deneyi, c) Distilat H N 0 3 ile 
ortofosforik asit oksitlenerek fosfat aranır. (Pratik kitaba bakınız). 

Zehirlenmenin  tedavisi: 

1- Genel tedavi prensiplerine uyarak, mide 250 mg CuS0 4 (100 ml su-
da) veya % 0.1 lik KMn0 4 ile yıkanarak oksitlenme hızlandırılır. Fosfor te-
davisi ile ilgilenen doktorun lâstik eldiven kullanması gerekir. Katartik veya 
emetikler verilmediği gibi, yağlı demülsentlerden kaçınılır. 

2- Deri ile temasta, cilt önce bol su ile yıkanır, yanıklar tedavi edilir. 

3- Kalsiyum glukonat % 10 İV olarak 4-6 ml uygulanır. Yüksek karbon-
hidratlı ve vitaminli (B kompleks, C ve K) diet verilir. 

4- Vücudun sıvı ve elektrolit dengesi, ısısı sağlanır ve semptomatik te-
davi uygulanır. 

Toksik fosfor bileşikleri: 

1- Fosfin  pH.: 

Fosfin (fosforlu hidrojen) gaz halinde çok toksik bir bileşiktir. Meydana 
geliş ve özellikleri bakımından arsine (AsH3) çok benzer. Asetilen üretimi 
sırasında, 75-95 ppm PH3 ve AsH3 meydana gelebilir. Havadan ağır bir gaz olan 
fosfin, saf olmadığı zaman bozulmuş balık kokusundadır. Fosfinlerin su veya 
asitle temasında, elementel fosfora alkalilerin etki etmesi sonucunda PH3 

oluşur. Ayrıca ticari ferrosilikon içinde fosfinler vardır ve çoğu zaman ferro-
silikonun ıslanması halinde PH3 ile zehirlenmeye rastlanır. 

Toksisite ve semptomları: 100-200 ppm fosfin bulunan havanın 1 saat 
inhale edilmesiyle ani fosfin zehirlenmesi olmaz. Fakat 500 ppm PH3 hayat 
için tehlikelidir ve 2000 ppm ani ölüme sebep olur. MAC: 0.05 ppm (^>70 
fiğ/ m 3 ) dir. 

Akut PH3 zehirlenmesinin semptomları, başlıca M.S.S. nin önce stimü-
lasyonu ve sonra da paralizi ile ilgilidir. Göğüste sıkışma, solunum zorluğu, 
baş ağrısı, bulantı, diare, genel zafiyet, titreme, koma, konvülziyon ve ölüm 
görülür. 

Tedavi:  Fosfin zehirlenmesi için özel bir antidot yoktur. Bu nedenle te-
davi semptomatik olmalıdır (vücut ısısının devamı, oksijen ve stimulan uy-
gulanması gibi). 
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Zehirlenmenin tanımlanmasında, havada fosfin aranması ve tayini yar-
dımcı olur: AgNö 3 ile ıslatılmış filtre kâğıdının kahverengi — > siyaha dön-
mesi, o atmosferde fosfin varlığını gösterir. 

2- Fosfürler: 

Örnek: Çinkofosfür (Zn3P2) 

Özellikleri ve kullanma yerleri: İlk kez 1929 da insektisit, 1936 da ise 
rodendisit olarak kullanılmıştır. Kristal, gri renkte bir madde olup, suda çö-
zünmez. Kuru iken stabil (dayanıklı bir bileşik) olduğu halde, rutubet karşı-
sında yavaş yavaş hidroliz olarak, fosfin verir. Çinkofosfür kırmızı fosfor üze-
rine erimiş çinko dökülmesiyle elde edilir. 

Toksisite:  Çinko fosfürle çeşitli kazaen zehirlenmelere rastlanmıştır. 
Radardaki toksisitesi, sodyum floroasetat, ANTU ve talyum sülfattan daha 
azdır. Fakat A s 2 0 3 ve baryum karbonattan çok daha toksiktir. 

Zehirlenme  belirtileri:  Fosfin ile ilgili zehirlenme belirtileri gibidir 
(bulantı, kusma, solunum güçlüğü, kalp hareketinde yavaşlama, dolaşım kol-
lapsı gibi). 

Tedavi:  Toksik etki, alınmadan hemen sonra midenin % 5 NaHCÖ3 

ile yıkanması ile azaltılabilir. Arkadan semptomatik tedaviye geçilir. 

3. Organik fosfor fileşikleri: 

(Pestisitler ve gazlar bölümüne bakınız). 

T A L Y U M ( T l ) 

Bileşikleri:  Talyum sülfat (TI2SÖ4) ve talyum asetat Tl (CH 3 COO) 

Özellikleri:  İnorganik kristal tuzlardır. Bütün yollardan absorbe olabi-
lir ve saçta, deride akkümüle olur. 

MLD: 0.3 g/70 kg insan için. 

Kullanma yerleri:  Talyum bileşikleri, fare zehiri (T I 2S0 4 ) , luminesan 
boya, pencere camı yapımında kullanılır. Geçmişte, büyük bir hata olarak de-
pilatör olarak da kullanılmıştır. Ayrıca talyum, sülfürik asit üretiminde de 
kontaminant (yabancı madde) olarak meydana gelir. 

Toksisite:  Toksik özellikleri kurşuna benzer, kümülâtif bir zehirdir. 
Zehir alındıktan 24 saat sonra belirtiler ortaya çıkar: Şiddetli karın ağrısı, 
kusma, kaslarda zayıflık, diş etlerinde morumsu çizgi, solunum yavaşlaması, 
salya artması gibi. Birkaç gün sonra saçlar dökülmeye başlar. Ölüm nedeni so-
lunum yetersizliği nedeni iledir. 
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raber Cd zehirlenmesinde BAL etkin değildir (Cd-BAL kompleksinin böbrek-
ler için zararlı olması nedeni ile). 

Kronik zehirlenme ise semptomatik olarak yapılır. 

K R O M ( C r ) 

Krom, krom kaplamada (kromaj), kromatların yapılması, dericilikte, 
krom çeliği yapılmasında kullanılır. Ayrıca krom trioksit eksternal yakıcı 
(caustic), dikromat boya endüstrisinde, çinko kromat ise primer boya ola-
rak kullanılır. Bu iş yerlerinde kromla zehirlenmelere rastlanabilir. 

Toksisite:  Kromatlar şiddetli lokal etkili olmakla beraber sistemik tok-
sisiteleri seyrektir. En çok görülen toksik etkileri, deride yara ve çukurlaş-
ma (chromic hole), nazal septumda perforasyon (delinme), konjunktiva ve 
solunum yollarının irritasyonu şeklindedir. Daha önce açıklandığı gibi, uzun 
süre kromata maruz kalan kimselerde (özellikle 50-70 yaşları arasında) ak-
ciğer kanserine rastlanır. 

Tedavi:  Genel tedavi prensiplerine göre mide yıkanır, demülsent verilir. 
Diürez sağlanır. 
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R A D Y O A K T İ F İ Z O T O P L A R VE R A D Y A S Y O N ZARARLARI 

Genel anlamı ile iyonizasyon radyasyonu, atom ve moleküllerin parça-
çalanması sonucu, pozitif yüklü iyonların kalması ve elektronların açığa çık-
masına sebep olan ışımalar demektir. Böyle iyonizasyon doğal veya yapay 
radyo izotoplardan, X-ışınlarından veya gama ışınları tarafından oluşturula-
bilir. 

1895 yılında Roentgen tarafından X-ışınlarının bulunmasından çok kısa 
bir zaman sonra, (1896), ilk kez Becquerel tarafından doğal radyoaktivite keş-
fedilmiştir. Becquerel uranyum bileşiklerinin ışıma ile fotoğraf plağını karart-
tığını ve maddelere nüfuz ettiğini gözlemiştir. Daha sonra Curie'ler bu çalış-
malara devam ederek, radyoaktif elementleri izole etmek istemişler ve 1898 
de ilk kez radyoaktif elementlerden radyum ve polonyumu saf olarak elde 
etmişlerdir. Bundan sonra radyoaktivitenin tabiatı hakkında çalışmalar yo-
ğunlaşmıştır. 1899 da Rutherford  ve arkadaşları, radyoaktif elementlerin a 
(alfa) ve fi  (beta) ismi verilen iki tip radyasyon yaydıklarını, Villard ise y 
(gama) ışınlarını bulmuşlardır. 

X-ışınlarının bulunması ile beraber radyasyonların zararları da gözlen-
miştir. X-ışınlarının deride şiddetli yanıklar yaptığı, radyoaktif ışımaların da 
aynı şekilde yanıklara yol açtığını Becquerel ve Curie'ler bizzat kendilerinde 
görmüşlerdir. 

Radyoaktivitenin keşfi ile radyum ihtiva eden ilâçların tıpta geniş çapta 
kullanılmasına yol açmıştır. Bir kısım doktorlar radyasyon zararlarının cid-
diyetini bilmekle beraber, bir kısmı ise bu ilâçların dahilen kullanılmasında 
bir sakınca görmüyorlardı. 

I. Dünya Savaşı sırasında gerek X-ışınları ve gerekse radyoaktif element-
ler çeşitli alanlarda kullanılmağa başlanmıştır. Radyoaktif ışıma ile ortaya çı-
kan nükleer enerjiden yararlanılarak ilk defa 1942 de Chicago Üniversitesin-
de fizikçi Enrico  Fermi  ve arkadaşlarının yardımı ile atom pili yapılmış, böylece 
"atom enerjisi" denilen yeni ve büyük bir enerji kaynağı insan emrine gir-
miş oluyordu. 1945 Ağustos ayı içinde II. Dünya Savaşı'nın hızla ilerlediği 
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bir zamanda, Hiroşima'da atom bombası kullanılmıştır. Bu bombanın atılışı 
geniş bir insan kitlesinin ölümüne yol açmıştır. 

Savaştan sonra ise radyasyon enerjisi insanlığın rahat ve mutluluğunu 
arttırmak, sağlığını koruma amacına kullanılmak için yöneltilmiştir. Tıp, ve-
terinerlik, tarım, fizik ve kimya gibi bilim dallarının gelişmesinde büyük ya-
rarlar sağlanmıştır. Ancak bu geniş kullanma alanı, bir taraftan da insan sağ-
lığı için tehlikeli olmuştur. 

Radyoaktivite ve nükleer enerji: 

Kimyasal elementler, atom numarası (proton sayısı) bakımından aynı, 
fakat atom kütlesi (proton + nötron) farklı atomlardan meydana gele-
lebilirler. Böyle atomlara izotop  atomlar  denir. Hemen her elementin bir veya 
daha çok sayıda izotopu vardır. Doğadaki elementlerin çoğu enerji bakımın-
dan dengeli atom çekirdeklerine sahiptir. Ancak, peryodik tabloda atom 
numarası 82 den sonrakiler enerji bakımından dengesizdirler ve çekirdekle-
rinden bazı parçaları atarak kararlı hale geçerler. Uranyum, toryum gibi ele-
mentler a, fi, y gibi partikül ve ışınları vererek daha dayanıklı duruma geçmek 
isterler. Bu olaya radyoaktivite denir. Radyasyon ise bu elektromagnetik 
enerji veya partikül ışınlarının verilmesidir. 

Alfa tanecikleri: Helyum atomu çekirdeği olup, 2 He 4 (2 proton + 2 
nötron) dan yapılmıştır. U 2 3 8 bir a-ışını yayınlayıcısıdır. 

9 2 U 2 3 8 — ^ 2 He 4 + 9 0 T h 2 3 4 

a-tanecikleri hızlı hareket ederler, her tanecik 4 MeV enerji verirler ve 
çok ince tabakalar (ince bir kâğıt tabakası gibi) ve üst deri tarafından tutulur-
lar. Organizma içinde a-ışını yayınlayan bir radyoaktif element varsa, tane-
cikleri 50-100 n (mikron, 10~6 m) gibi çok kısa bir yol alırlar, fakat büyük za-
rara yol açarlar. 

/3- tanecikleri ise çok hızlı hareket eden elektronlar olup, maksimum 
enerjileri bir kaç MeV (milyon elektron volt) dir. Atom çekirdeğinin bölün-
mesi sırasında, bütün radyoaktif bozulmalardan meydana gelebilirler. 

Dokuda bir kaç mm ilerleyebilirler. Bu nedenle vücut için iç ve dış teh-
like nedenidirler. 3 mm kalınlığında kurşun veya diğer metal, cam tarafın-
dan durdurulurlar. 

Y- ışınları, X-ışınlarına benzer, fakat dalga uzunluklatı daha küçük ol-
duğundan girici özellikleri çok fazladır. Havada 1-2 km kadar ilerleyebilir 
ve ancak 7-8 cm kalınlığında kurşun ve 30 cm kalınlığında çelik levhalar ta-
rafından şiddetleri azaltılır (% 98 kadar). 
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Nötronlar (n), yükleri olmayan radyoaktif taneciklerdir. Bu nedenle doğ-
rudan doğruya iyonizasyona sebep olmazlar, fakat dokuda 2,5-5 cm kadar 
ilerleyebilirler. Hızlı veya yüksek enerjili nötronlar geçişleri sırasında doku 
atomlarının protonları ile çarpışabilir ve enerjilerinin bir kısmını onlara vere-
rek ikinci derecede -sekonder- iyonizasyona sebep olabilirler. Düşük kine-
tik enerjili nötronlarla radyoaktif izotoplar meydana getirebilirler. Böylece 

y ve seyrek olarak da a radyasyonu oluşarak doku hasarı yaparlar. 10 MeV 
enerjiye kadar enerjileri olan hızlı ve yavaş nötronlar, aynı dozdaki X ışın-
larından 10 kere daha fazla biyolojik etkiye sahiptirler. Nükleer enerji sıra-
sında oluştukları gibi, siklotronlar (cyclotrons) tarafından da meydana ge-
tirilebilirler. 

Yapay radyoaktivite (artificial radioactivity) 1934 de Curie'ler tarafın-
dan üretilmiştir. Aluminyumu a-tanecikleriyle bombardıman ettiklerinde, 
bu sırada alüminyumdan pozitif yüklü taneciklerin yayıldıklarını gözlemiş-
lerdir. Bu buluştan sonra radyoaktif izotoplar hem endüstri ve hem de tıpta 
önem kazanmışlardır. 

X-ışınları: Bir elektrik devresinde metal anodun elektronlarla bombar-
dımanı sonucu meydana gelen X-ışınlarının nüfuz yeteneği, X-ışını tüpüne 
uygulanan voltaj şiddetine bağlıdır. Örneğin 400 KV şiddetindeki X-ışını 
15.0 mm kalınlığında kurşun levha tarafından tutulur. 

Radyasyon birimleri: 

Radyasyonların biyolojik etkileri absorblanan radyasyon enerjisi mikta-
rına bağlı olduğundan, bu enerji ölçü birimlerine kısaca değinilecektir. Rönt-
gen, rad, rem, R.B.E. ve curie bu birimlerin başlıcalarıdır. 

a) Röntgen (r), X ve y ışınlarının birimidir. Normal şartlarda 1 cm3 hava 
içinde bir elektrostatik birimlik iyonlar meydana getiren X veya gama ışını 
miktarı 1 r olarak tarif edilir. 1 röntgenin 1 g yumuşak dokuda, 93 erglik bir 
enerji absorblanmasına yol açtığı hesaplanmıştır. Küçük miktardaki dozlar 
için miliröntgen (mr = 0.001 r) birimi kullanılır. 

b) Rad, partikül radyasyon miktarı (alfa veya beta ışınları) için kullanı-
lan bir birimdir. Herhangi bir madde içinde 100 erglik bir enerji absorbsiyo-
nu sağlayan radyasyon dozu olarak tarif edilir. 

Ortamlara göre absorblanan radyasyon miktarı farklı olacağından, rad 
ile ifade edilen dozlarda, ortamın belirtilmesi gerekir. 

c) Rem (Röntgenin insan eşdeğeri: Röntgen equivalant Man): Biyolojik 
deneylere göre, aynı dozdaki çeşitli radyasyonlar insanda farklı etki göster-
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mektedir. Yani biyolojik etki radyasyon cinsi ve enerjisine bağlıdır. Elektrik 
yüklü bir taneciğin kendi yolu üzerinde meydana getirdiği iyon yoğunluğu-
nun bu biyolojik etkide en önemli faktör olduğu anlaşılmıştır. 

rem = rad x R.B.E olarak ifade edilir. R.B.E (relative biological effec-
tiveness = relatif biyolojik etkinlilik), çeşitli iyonizasyon radyasyonlarının 
biyolojik etki farklılığını ortaya çıkarmak için konulmuş bir deyimdir. Ör-
neğin, proton, deutron veya a-taneciği gibi ağır partiküllerin meydana getir-
diği aynı etkiyi sağlamak için uygulanacak X-ışını ve /J-ışınlarının dozları bu 
taneciklerin dozundan farklı olmalıdır. İşte R.B.E bu amaçla deneysel olarak 
bulunmuş bir oran olup, farklı radyasyonları birbirine çevirmekte kullanılır. 
Örneğin X-ışmları, elektron ve pozitronlar için R.B.E = 1 , hızlı nötron ve 
protonlar için ise R.B.E = 10 dur. Buna göre, maksimum müsaade edilen 
doz X-ışmları için 0.3 r ise, R.E.B = 1 0 olan bir radyasyon için bu değer 0.3 
r : 10 = 0 . 0 3 r, R.B.E = 20 olan radyasyon için ise 0.3 r : 20 =0 .015 r 
olacaktır. 

ç) Curie  fküri),  saniyede 3.7 x 1010 atomun parçalanmasından açığa çıkan 
radyasyon enerjisi olarak tarif edilir. Bu birim temeli 1g radyumun aktivitesine 
dayanmaktadır. 1 g radyumun parçalanması karşılığı 1 küridir. Curie radyo-
aktivite parçalanma hızını gösteren bir birimdir ve biyolojik radyoaktivite 
ölçüsü bakımından çok büyük bir miktarı ifade ettiğinden, genellikle bunun 
milyonda biri, olan mikroküri (jMc) kullanılmaktadır. Bu miktar saniyede 
37 000 atom parçalanmasını göstermektedir. 

Radyasyon kaynakları ve kullanıldığı yerler: 

İnsanların maruz kaldığı radyasyon kaynakları iki kısımda toplanabilir: 

1 - Doğal kaynaklı radyasyonlar: Bunlar doğada bulunan radyoaktif ışı-
ma yapan tabii maddeler olup, ya dış kaynaklıdırlar, (kozmik ışınlar % 14, 
yer kabuğundan gelenler % 66 uranyum-238 ve radyum-228 gibi; veya iç 
kaynaklıdır (vücut yapısı içinde mevcut olan izotop elementlerin C 1 4 , Ra226 , 
K 4 0 , Ra228 radyasyonu gibi). 

2- Atom bombası endüstrisinin husule getirebileceği radyoaktif gazlar 
ve bunlarla havanın kontaminasyonu (atom fizyonuna bakın). 

Fizyon mahsullerinden bazıları gaz halinde bulunmaktadır. Nükleer 
enerji ile çalışan elektrik santrallerinin çok artması halinde, husule gelen 
gazların kontrolsüz olarak havaya verilmesi, solunum havasında müsaade edi-
len limit üzerinde bir radyasyon tehlikesi ortaya çıkartabilir. 

3- Tıpta, teşhis ve tedavi amacı ile kullanılan radyoaktif izotopların rad-
yasyonları: Örneğin Na24 kan hacmi ve ekstra sellüler sıvı hacminin tayi-
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ninde; P 3 2 , K 4 2 , meme; I 1 3 1 , karaciğer; P 3 2 , As71 ve As7 2 beyin tümörlerinin 
teşhisinde; I 1 3 1 tiroid kanseri ve Basedovv hastalığı tedavisinde; P 3 2 kan has-
talıklarında; Co6 0 ve Cs1 3 7 ise çeşitli tümör tedavilerinde kullanılır. 

4- Besin endüstrisinde: Besin maddelerinin irradyasyonla prezervas-
yonu bazı memleketlerde yapılmaktadır. Bu radyasyon, meslek hijyeni bakı-
mından önemlidir. 

5 - Radyoaktif maden ocakları: Burada çalışan işçiler günlük küçük doz-
larda ışınlamaya maruz kaldıkları gibi radyoaktif madde ihtiva eden havayı da 
teneffüs etmektedirler. 

6- Endüstride röntgen kullanılması: Burada çalışan personelin sağlık 
problemleri arasında önemli yer tutar. 

7- Kimya endüstrisinde: Daha önce de değinildiği gibi, luminesan mad-
de endüstrisinde (saat kadranları, deniz ve hava taşıt araçları aletlerinde) 
radyum gibi radyoaktif elementler ve diğer beta yayınlayıcı izotoplar kulla-
nılır. Bu izotopların koruyucu olarak cam veya plastik tabaka ile örtülmesi 
gerekir. Ayrıca polimerizasyon, aromatik maddelerin klorlanması gibi çeşit-
li kimya endüstrisinde iyonizasyon radyasyonundan yararlanılır. 

8- Yangın haber veren cihazlarda da, radyum veya diğer radyoaktif izo-
toplar kullanılır. 

Radyasyonun müsaade edilen maksimum dozu: 

Radyasyonların önemli bir sağlık tehlikesi olduğu anlaşılmasından sonra 
(1921 den beri) zararsız olan dozunu saptamak için çeşitli komisyonlar kurul-
muştur. 1954 de International Commission on Radiological Protection (I. 
C.R.P.) -Uluslararası Radyasyondan Korunma Komisyonu-çeşitli koşullara 
göre aşağıdaki dozları MAC olarak tavsiye etmiştir: 

Dış radyasyonlara karşı (external irradiation), bir kimsenin 1 hafta bo-
yunca maruz kalabileceği MAC hematopoetik organlar, gonadlar ve gözler 
için 0.3 r, deri için 0.6 r ve ekstremiteler için 1.5 r olarak saptanmıştır. Gene-
tik etkiler bakımından, bir şahsın 30 yaşına kadar maruz kalacağı total radyas-
yonun 50 r'i geçmemesi gerektiği düşünülmektedir. Atom enerjisi endüstri-
sinde çalışan işçilerin maruz kaldıkları yıllık radyasyon miktarının 5 rem'i geç-
memesi kararlaştırılmıştır (Atomic Energy Commission in America in 1957). 

Vücut içindeki radyoaktif maddeden dolayı meydana gelen radyasyon 
için, komisyon, kesin bir doz saptayamamıştır. Ancak organlarda yayılan rad-
yoaktif element miktarına göre bazı tavsiye kararları alınmıştır. Örneğin 
Co6 0 3(uc  (kritik organlar, karaciğer ve gastrointestinal yol), ve Sr9 0 için 1/IC 
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bezleri) histolojik değişmeler açısından en duyar dokulardır. Ayrıca kan ve 
dokudaki eozinofil ve polimorfonükleer lökositler de yüksek duyarlık gös-
terirler. Çeşitli epitel dokular (tükrük bezleri, testis ve överlerin epitel 
hücreleri, deri, mide, barsak, akciğerlerin alveolar epitelyumu ve safra yol-
ları) da radyasyona duyarlık gösteren hücrelerdir. 

Diğer taraftan histolojik değişmeye uğramayan, radyasyona dayanık-
lık gösteren organların başında ise karaciğer, adrenal, akciğer, böbrek, 
pankreas, kas, kemik ve sinir hücreleri sayılabilir. 

Gecikmiş akut zehirlenme etkileri (delayed acute effects), iyonizasyon 
radyasyonun akut etkilerine maruz kalan ve ölümden kurtulan kimselerde 
raslanır. 

Kronik  radyasyon  etkisi  ise, akut  etkilere  benzer.  Uzun zaman az miktarda 
radyasyona  maruz  kalma sonucu görülen belirtileri  şöyle  özetleyebiliriz: 

Ömrün kısalması, trombositopeni ve anemi, baş ve sırt kıllarının dökül-
mesi, hipertansiyon, katarakt, pnömoni ve diğer infeksiyonlara çabuk yaka-
lanma başlıca belirtilerdir. Ayrıca radyasyonların karsinojenik etkisi de 
vardır. Dış kaynaklı total vücut radyasyonlarında en çok lösemi, lokal deri 
kanserlerine raslanır. İç kaynaklı radyasyon ve radyoaktif izotopların yerleş-
tiği yerde tümör görülür. Kronik radyasyonun genetik etkileri ve gonadlar 
(kısırlık) üzerine etkileri de önemlidir. Genetik hasar nedeni ile en çok 
ölü doğum, düşük, konjenital malformasyonlar, mental bozukluk, epilepsi 
hematolojik ve endokrin sistemde, deri ve kemikte değişmeler görülür. 

Tedavi  ve korunma 

Radyasyonların zararlı etkilerine karşı spesifik antidotlar yoktur. Alı-
nacak başlıca tedbirler: 

1- Radyasyona maruz kalmanın durdurulması, ilk yapılması gereken 
şeydir. Bunun için şahıslar koruyucu elbiseler giymelidir. Özellikle radyasyon 
bölgesinde çalışanların, radyoaktif izotopların taşınması sırasında lastik eldi-
venler giymesi gerekmektedir. Tamamen vücudun maruz kaldığı iş yerlerin-
de ise özel koruyucu elbiseler ve üstüne yıkanması kolay olan lastik önlükler 
kullanılır. Başa da koruyucu şapkalar geçirilir. 

Eğer koruyucu elbise giyilmesi mümkün değilse, kaynaktan uzaklaşma 
yöntemi kullanılır. Radyasyon kaynağından uzaklaşma, bu mesafenin karesi 
ile doğru orantılı olarak dokuların radyasyon absorbsiyonunu azaltır. 

2- Bazı koruyucu ilâçların radyasyondan önce verilmesinin bir derece-
ye kadar L D i 0 yi yükselttiği ve ölüm zamanını geciktirdiği görülmüştür. Ör-
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neğin sistein, merkapto etilamin ve aminoetilizotironyum (AET) tuzlarının 
az bir koruyucu özellik gösterdiği saptanmıştır. Fakat bu ilâçlar kronik rad-
yasyon etkilerini önlememektedir. 

c) Dalak homojenatı veya kemik iliğinin hayvanlarda akut radyasyon 
hasarını tedavi ettiği görülmüştür. Bu konudaki çalışmalar henüz devam et-
mektedir. 

Radyoaktif izotopların biyolojik etkileri (internal radyasyon 
etkisi): 

Dış kaynaklı radyasyonların mekanik olarak durdurulmaları mümkün-
dür. Radyoaktif izotopların insan ve deneme hayvanlarında sebep olduğu iç 
kaynaklı (internal) radyasyon ise daha önemlidir. 

Radyoaktif izotopların dokulardaki etkilerinde; a) radyoaktif elementin 
dokularda selektif toplanma özelliği, b) radyoaktif elementin yaydığı rad-
yasyon cins ve miktarı, c) radyoaktif elementin bozulma hızı (yarı ömrü) 
önemli rol oynar. 

İzotopların dokularda yerleşme özelliği, bu elementlerin dayanıklı şe-
killerinden farklı değildir. Kemik, tiroid bezi gibi özel dokulara affinite gös-
teren elementlerin, radyoaktif izotopları da aynı ilgiyi gösterir. Radyoaktif 
elementlerin dokularda yayılma özelliğinin bilinmesi radyasyon kaynağını 
bilme ve önleme bakımından çok gereklidir. Bu izotopların radyasyon etkile-
ri ise, dış radyasyon etkileri gibidir. Ancak vücut içinde küçük bir alanda ol-
duğundan önemli semptomlar görülür. 

Bazı önemli radyoaktif elementler ve etkileri şunlardır: 

Radyum  (Ra2 2 6 ) : Radyum gama ve alfa ışını yayınlayıcısıdır. Absorbla-
nan radyumun etkisi yıllarca önce görülmüştür. I. Dünya Savaşı sıralarında, 
floresan radyum boyası ile boyanan saat kadranları yapımı çok artmış ve bu 
işlerde kadınlar çalışıyorlardı. Bu işçiler fırçaların uçlarına dudakları ile şekil 
veriyorlardı. Bu nedenle radyum oral yolla organizmalarına girmiş oluyordu. 
Daha sonraları bu kimselerde osteomiyelitis, çenelerinde nekroz görülmüş 
ve uzun yıllar sonra da gecikmiş etki  olarak osteojenik sarkomlar ortaya çık-
mıştır. 

Radyum, kalsiyum metabolizmasına benzer şekilde hareket eder ve ke-
miklerde yerleşir. Kemik iliğini etkileyerek, lökopeni, anemi ve retikülosi-
tozis'e sebep olur. Alfa ışınları kemik iliğini harab eder, radyum tarafından 
yayılan gama ışınları ise daha çok nüfuz ederek kemik iliğine baskı yapar. 
Yarı ömrü 1590 yıldır. 
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Sonuçta kemikte dekalsifikasyon,.yumuşama, iskelet deformasyonu, 
osteojenik sarkomlar görülür. Radyumun hemen hemen vücuttan atılması 
imkânsız olduğundan 1 mikrogramı ile toksik belirtiler ortaya çıkar. Rad-
yumun, total vücuta göre maksimum müsaade edilen değeri 0.1 /xc  saptan-
mıştır. Bu miktarin haftada 0.56 rem gibi bir iııterna! radyasyona yol açtığı 
hesaplanmıştır. 

Toryum  (Th 2 3 0 ) : Toryum dioksit önceleri teşhis maddesi olarak kulla-
lanılırdı. Karaciğer ve dalakta toplanarak sarkomlara yol açar. Alfa ışınlayı-
cısıdır. Aplastik anemi de yaptığından kullanılması tavsiye edilmemektedir. 

Plutonium: Pu2 3 9yarı ömrü uzun olan bir alfa ışınlayıcısıdır. (24x 104yıl) 
Parenteral olarak organizmaya verildiğinde her dokuyu etkiler. Hepatik 
hücrelerde morfolojik değişmelere yol açan ender radyoaktif elementlerden 
biridir. Kemiklerdeki etkisi radyuma, renal tubulüslerdeki lezyonlara yol 
açması da uranyuma benzer. Plutonyum bileşikleri gastrointestinal yoldan iyi 
bir şekilde absorbe olmamasına rağmen, inhalasyon yolu ile sistemik dola-
şıma hemen girer. 

Uranyum:  U 2 3 8 , bir alfa yayınlayıcısıdır. Absorbsiyondan sonra uranyum 
kısmen protein kompleksi ve kısmen de bikarbonat kompleksi şeklinde tu-
tulur. Başlıca etkisi böbrek üzerinedir. Kemiklerin mineral kristalleri üze-
rinde kalsiyum yerine toplanma özelliği olmasına rağmen, kemik veya kemik 
iliği üzerinde çok az toksik etkisi olduğu görülmüştür. 

Fosfor:  P 3 2 , enjekte edilen sodyum fosfat (p32 içeren) bütün vücuda yayı-
larak, nükleik asitler de dahil bütün inorganik metabolik proseslere katılır. 
P 3 2 beta yayınlayıcısı olup, yarı ömrü 14.3 gündür. Kemikte inorganik fosfat 
şeklinde toplanabilir. Bu madde, tıpta polisitemi vera (aşırı eritrosit yapımı 
ile karakterize bir hastalık) tedavisinde kullanılır. Toksik dozları kemik iliği, 
lenf düğümleri, karaciğer, timus ve dalak hücrelerinde dejeneratif değişik-
liklere ve ölüme sebep olur. 

İyot  ( I 1 3 1 ) : Radyoaktif iyot çabuk olarak tiroid bezi tarafından tutulur. 
Hipertiroidizm ve tiroid tümörlerinin tedavisinde, tiro id fonksiyon bozuk-
luklarının teşhisinde radyoaktif iyot kullanılır. Başka dokulara selektivite 
göstermediği ve yarı ömrü kısa (8 gün) olduğundan, diğer radyoaktif ele-
mentlere göre biraz daha az zararlıdır. Fakat çocuklarda kullanıldığında, 
tiroid bezi kanser insidensi yükselebileceği görüşü vardır. 

Karbon  (C 1 4 ) : Bu izotop bir çok kimyasal ve biyolojik reaksiyonların 
araştırılmasında kullanılan çok önemli bir elementtir. Düşük enerjili beta 
yayınlayıcısı olup, yarı ömrü çok uzundur (5600 yıl). Parenteral olarak orga-
nizmaya girdiğinde, iskelette toplanır. Araştırmalarda kullanıldığı koşullarda 
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sağlık bakımından zararlı değildir. Yine de yeter tedbirlerin alınması (inha-
lasyon ve ağız yolundan girmesinin engellenmesi gibi) gereklidir. 

Stronsiyum  (Sr8 9 ) : Radyoaktif serpintiler nedeni ile çevrede en çok ras-
lanan bir radyoaktif izotoptur. Yarı ömrü 55 gün olup, kemikte toplanır. 
Toksik dozları kemikte tümöre ve lösemiye yol açar. 

Atom fizyonu ve atom bombasının zararları: 

Nükleer parçalanma ile ortaya çıkan enerji 1905 de Einstein'in kütle 
ile enerji arasındaki bağıntıyı veren formülüne göre hesaplanır: 

E = mc2 ifadesinde 

E; erg olarak enerjiyi, m kütle ve c de ışık hızıdır. (3 x 1010 cm / sn). Burada 
formüle göre bir kilogramlık bir kütlenin bir saat zarfında tamamen enerjiye 
çevrildiğini düşünecek olursak yaklaşık 28 milyar beygir güçlük bir enerji 
hasıl olacaktır. O tarihlerde Einstein formülü bir çok fizik olaylarının izahın-
da kullanılmakla beraber pratik bir gaye için kullanılabileceği akla gelmemiş-
tir. 

Nötronlarla yapılan araştırmalarda elde edilen en önemli sonuç bazı 
atomların nötron bombardımanı sonucu ikiye bölünmesi olayı idi. Fizyon 
denilen bu olayda, uranyum (U 2 3 5 , U 2 3 9 , Pu2 3 9 gibi ağır elementler) atomları 
bir nötron çarpması ile bir çok atoma ayrılır ve bu sırada çok fazla enerji 
açığa çıkar. 

Fizyon sonucu oluşan yeni nötronlar ve enerji bu olayın kendi kendine 
devamını sağlar. Bu olaya zincir reaksiyonu denir ve atomdan enerji elde et-
menin anahtarını teşkil etmektedir. Bu şekilde bir çok radyasyonların açığa 
çıktığı bir radyoaktif zincir meydana gelmiş olur. 

Meydana gelen fizyon elementlerinin atom ağırlıkları 89-144 arasında 
değişenlerdir. Sr8 9 , yttrium-91 , zirkonyum-95, baryum'40, seryum-144, en 
önemlileridir. Bir çok fizyon elementler beta veya beta ve gama yayınlayıcı-
sıdırlar. Solunum yolu ile organizmaya girerler. 

Atom bombasının zararları:  Atom bombasının temeli, uranyum ve plu-
tonyum atomlarından başlatılan nükleer zincir reaksiyonun, bütün uranyum 
kütlesini çok kısa zamanda fizyona maruz bırakması sonucu ortaya çıkan bü-
yük enerjinin etrafa yayılmasıdır. Bir kaç bin ton TNT'e eş patlama gücüne 
sahip olan atom ve bir kaç milyon ton TNT'e eş hidrojen bombalarının bir 
dakikadan kısa süreli etkileri, balast (basınç), ısı ve radyasyon ve fizyon ü-
rünleri bakımından önemlidir. 

a) Balast tesir bombasının yaptığı tesirlerin % 50 sini kapsar. Bombanın 
kütlesine göre patlama noktasında meydana gelen yüksek basınç dalgaları 
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(70.000 Kg/cm2 ) etrafa doğru yayılır ve merkeze doğru gelen alçak basınç 
dalgaları ile beraber yıkılma, yaralanma ve can kaybına sebep olur. 

b) Isı tesiri ise, bombanın oluşturduğu zararın % 35 idir. Patlama anın-
da teşekkül eden 16 000°C üstündeki aşırı sıcaklık bomba etrafındaki havayı 
akkor halde ışık verecek derecede ısıtan bir alev küresi oluşturur. Patlama 
noktasının 5-8 km lik çaplık çevresi içinde değişik dereceli ışın yanıkları 
husule gelir. Yangınlar sonucunda alev yanıkları olur. 

c) Radyasyon tesiri ise, zararların % 15 ini kapsar ve iki şekilde zararlı 
olur. Patlamadan oluşan ani radyasyonlar ve artık radyasyonlar. Bunlar fiz-
yona uğramadan kalan ve patlamadan sonra yeryüzünde kalan uıanyum ve 
plütonyumdan çıkan kaynaklar ve fizyon ürünlerinin Sr9 0 , C 1 4 gibi yer yü-
zünde toplanması ile husule gelen radyoaktif maddeler, patlama esnasında 
çıkan nötronların bombardımanı ile çeşitli elementlerle oluşan yapay radyo-
aktiviteden oluşurlar. Radyasyon tesirinin 2/3 sini, bu uzun süreli etkiler 
teşkil etmektedirler. 

Bombanın patlamasından meydana gelen radyoaktif maddeler, mantar 
şeklinde toz, duman bulutu ile troposfere (10-15 km), stratosfere (15-30 
km) çıkabilir. Değişik zamanda bölgesel yağışı (bazan 10 yıla kadar), tropos-
fer yağışı (bir kaç aya) kadar sürer. 

Stratosfer yağışı bazan 10 yıla kadar sürer. Halen bu yağışlar kuzey yarım 
küresinde 30-60 paralelleri arasında birikmektedir. Bu fizyon ürünlerinden 
sağlık bakımından en tehlikelisi Sr9 0 dır. Sr9 0 bombanın kütlesinde bol mik-
tardadır. Radyoaktif yarı ömrü 25 yıldır. Organizmada Ca gibi kemiklerde 
yerleştiğinden zararlıdır. Bu element ve diğerleri yağışlardan sonra, 

Atmosferden ->- Su, toprak ve insana, 

Su-toprak Bitki, hayvan ve insana, 

Bitkilerden Hayvan ve insana, 

Hayvanlardan _>. insana 

olmak üzere bir radyoaktivite (çemberi) oluşturmaktadır. 

Bu yağışlar özellikle gelişme çağındaki insanlarda toplanarak sağlık için 
büyük zararlar teşkil etmektedir. 

Radyoaktiviteden Korunma: 

Çeşitli amaçlarda kullanılan radyoaktif izotop ve radyasyonlardan ko-
runmanın tedbiri uluslararası kuruluşlar tarafından araştırılmaktadır. 

Bunlar arasında radyasyon kaynaklarını yayılmasını önleyen koruyucu 
düzenekler, radyasyon ve izotopların çevredeki miktarlarının saptanması, 
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radyasyona maruz kalan kimsenin koruyucu elbise ve diğer tedbirlerle ko-
runması, radyoaktif izotopların ambalajı, taşınması, artıklarının uzaklaştırıl-
ması ile ilgili yasa ve kuralların konulması ve uygulanması en önemli koruyucu 
tedbirler arasındadır. 

Çevrede (su, hava, toprak) radyoaktif yağışların MAC'ı aşmaması ge-
rekir. Örneğin bu değerlerin bazıları Tablo VI da gösterilmiştir. 

Tablo VI Bazı radyoaktif izotoplar ın su ve havada müsaade edilen m a k s i m u m 

Radyoaktif e lement 

konsantrasyonları ( M A C ) 

Suda fxc/ml H a v a d a jxc/cm : 

Tabii uranyum 

Plutonyum - 239 

İyot - 131 

7 X 10"s 

1 .5 X 10-6 

6 X 10-5 

8 X 10-7 

7 X 10-s 

1 .7 X 10-" 

2 X « T 1 2 

6 X 10-9 

2 X 10-'° 

2 X 10-8 

Stronsiyum - 90 

Stronsiyum - 89 
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C) EVLERDE K U L L A N I L A N Z E H İ R L İ K İMYASAL 
MADDELER 

Evlerde kullanılan çeşitli kimyasal maddeler, bugün toplum için önemli 
bir sağlık sorunu teşkil etmektedir. Amerika'da 250 000 ticari damgalı kim-
yasal preparatların evlerde kullanılmak üzere piyasaya sunulduğu saptanmış-
tır. Bu maddeleri gelişi güzel ve bilgis'z b !r şekMde kullananlar her zaman 
için tehlike ile karşı karşıyadır. Yine Amerika'da (ABD) 1955 yılında yapılan 
istatistiklere göre kazaen zehirlenmelerin % 26 sının, kasıtlı zehirlenmelerin 
ise % 21 ni evlerde kullanılan kimyasal maddelerden ileri geldiği anlaşılmış-
tır. Bu kimyasal maddelere tıbbi ilaçlar ve evlerde kullanılan pestisitler da-
hil edilmemiştir. 

Bu nedenle evlerde çeşitli amaçlarla kullanılan kimyasal maddelerin ne-
ler olduğunu ve toksisitelerinin bilinmesi, zehirlenmede yapılacak ilk yardım 
ve tedavi için büyük önem taşımaktadır. 

Evlerde ilâç, kozmetik, pestisitler (ev ve bahçe için) dışında kullanılan 
kimyasal maddeler, sanitasyon maddeleri (temizlik, dezenfeksiyon ve deodo-
rasyon), çamaşırda kullanılan yardımcı maddeler (renk ağartıcı, optik beyaz-
latıcılar), cam ve metal cilâsı, temizleyicileri, mobilya ve döşeme temizliği ve 
cilasında kullanılan kimyasal maddeler, oyuncaklar ve diğer çeşitli ev eşyaları 
olmak üzere çok geniş bir alan tutmaktadır. 

I- EV E Ş Y A L A R I BAKIMINDA K U L L A N I L A N T O K S İ K MAD-
D E L E R : 

1. Sanitasyon Maddeleri: 

Bu grup kimyasal maddeler deodoran, dezenfektan ve temizlik madde-
lerini içerir. Ev, lokanta, okul ve hastahanelerde sağlık açısından temizliği 
sağlamak (bakteri ve mikroorganizmaları yok etmek) için kullanılırlar. 

Çeşitli patent ve ticari isimler altında satılan bu kimyasal preparatların 
aktif maddelerini, başlıca a) kömür katranı dezenfektanları, b) pine-oil (çam 
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esansı) dezenfektanları, c) substitüe fenoller, ç) kvaterner amonyum bile-
şikleri, d) krezol dezenfektanları, e) aktif klor (hipoklorit) yapısındadırlar. 

Bu maddelerin toksisitesi ise preparat tipi, konsantrasyon ve kullanma 
şekli ile sıcaklığına göre değişmektedir. Örneğin kvaterner amonyum bile-
şiklerinin % 1 veya daha düşük konsantrasyonda zararlı bir etkileri olmadığı 
halde % 0.5 lik çözeltileri göz irritasyonuna yol açar, % 10 konsantre çözel-
tileri ise ağız yolu ile fatal olabilirler. 

Katyonik sentetik deterjanlar ise anyonik veya noniyonik deterjanlar-
dan daha toksiktirler. 

Kömür katranından elde edilen dezenfektanlarla ve hipoklorit yapısın-
daki dezenfektanlar irritan ve korroziftirler ve seyreltik çözeltileri dahi deri 
ile temaslarında zararlıdırlar. 

Substitüe fenoller, fenolün kendisine göre daha az toksiktirler. Bununla 
beraber deri ile temaslarda veya ağız yolu ile organizmaya girdiklerinde za-
rar verirler. 

Pine-oil (çam esansı) dezenfektanlar ise yüksek oranda uçucu yağ içer-
diklerinden ağız yolu ile toksisite gösterdikleri gibi deri üzerinde irritan et-
kileri vardır. 

Genel olarak, sanitasyon maddelerinin özellikle konsantre çözeltileri 
oral yol ile zehirlidirler, deri ve göz üzerinde cilde temaslarını engellemek 
gerekir, besin maddelerinden uzak tutmalıdır. 

2 . Çamaşır yıkamada kullanılan maddeler: 

Çamaşır yıkanmasında sabun ve deterjan gibi temizlik maddelerinden 
başka, toz veya sıvı ağartıcı preparatlar, optik beyazlatıcılar ve çamaşırı mavi 
yapan tozlar (çivit gibi, laundry bluing povvders) kullanılır. 

a) Çamaşır ağartıcılar: Ya oksitleyici özellikte kimyasal maddeleri (hi-
poklorit, peroksit, perborat gibi) veya indirgen özellikle kimyasal maddeler-
den (sülfit, hidrosülfit ve okzalik asit gibi) oluşurlar. Oksitleyiciler evlerde 
daha çok kullanılır. İndirgenler ise özellikle tekstil endüstrisinde kullanılır. 

Çamaşır ağartıcılardan sıvı olanlar % 5-6 sodyum hipoklorit içerir. Katı 
olanlar ise kalsiyum hipoklorit veya sodyum perborattan oluşmuştur. Genel-
likle bunların hepsi göz ve sindirim yolunda irritan etki gösterirler. Ayrıca 
bu ağartıcı maddelere, su sertliğini gidermek için sodyum karbonat, trisod-
yum fosfat, tetrasodyum fosfat gibi katkı maddeleri konulur. Bu maddeler 
irritan özelliği daha çok arttırır. 
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b) Çamaşıra mavi renk veren maddeler: Alkali maddelere mavi mineral 
boyaların (ultramarin prusya mavisi gibi) ve pasta haline getirmek için nişasta, 
glikoz ve sodyum karbonat ilâvesiyle hazırlanır. Prusya mavisinin suda çö-
zünmesi için okzalik asit ilâve edilir. Son zamanlarda daha az toksik oldukları 
için sitrik veya tartarik asitler kullanılmaktadır. Sıvı mavi renk preparatların 
% 1 anilin içeren tipleri de vardır. Bu maddelerin en önemli zararı oral yol 
ile olur. Gerek alkali bağlayıcı maddeler, gerekse okzalik asit ve bazı boya 
çeşitlerinin miktarı, yeter derecede yutulduğunda zararlı etkenlere yol açar-
lar. Özellikle bu malzemeyi küçük çocukların erişemiyeceği şekilde evlerde 
saklamak gerekir. 

c) Optik beyazlatıcılar: Floresan boyalar olup, çamaşır ve ultraviyole 
ışığı karşısında beyazlığı artırırlar. Bu kompleks boyalar, çeşitli ticari isimler 
altında satılmaktadır ve çamaşır tozlarına % 0.01-0.001 arasında çok az 
miktarda katılır. Şimdiki halde toksisite bakımından önemli olmadıkları dü-
şünülmektedir. 

3. Metal cilâları ve temizleyicileri: 

Metal yüzeylerin temizlik ve cilâlanmasında abrazif (yüzey temizleyen) 
asitler, alkaliler ve sıvı toz veya pasta halinde çözücüler kullanılır. Evlerdeki 
bakır, gümüş, nikel, krom gibi eşyaların çok kullanılması nedeni ile bu madde-
ler de çok kullanılır. Kuvvetli asit, kalevi ve çözücüler oral yol ile zararlı ol-
dukları gibi deriyi de irrite ederler. 

Cilâlar içindeki abrazifler, sünger taşı, silika, kizelgur, talk, metal oksitler 
gibi inert maddelerdir ve toksisiteleri bakımından önemleri azdır. 

Asit temizleyici maddeler okzalik asit ve tuzları sodyum bisülfat, fosfo-
rik asit, amonyum klorür, sulfonik asit, hidroklorik asit, tartarik asit gibi 
asitleri içerir. Bunların çözeltilerinin pH sı 0.05, yani kuvvetli asit karakterde 
olduklarından, kullanırlarken lastik eldiven giymelidir. Aynı şekilde alkali 
olarak amonyak, trisodyum fosfat, sodyum karbonat, sodyum hidroksit veya 
potasyum hidroksit ihtiva edebilirler ki bunlar da korroziftir. Gözle temastan 
kaçınılmalı, eldiven giymelidir. 

Cilâlarda çözücü olarak kerosen, benzin, gaz yağı, nafta, klorlu hidro-
karbonlar (trikloroetilen, etilen diklorür) kullanılır ve konsantrasyonları 
% 70 kadar yüksek olabilir. Klorlu hidrokarbonların alevlenme dere-
celeri 40°C den yüksek olduğu için kullanılmaları, ucuz olan nafta gibi çö-
zücülerden daha güvencelidirler. Özellikle nafta sık kullanıldığında, deri irri-
tasyonuna yol açar. Bütün bu çözücüler organizmaya girmeleri ile narkotik 
etkiye yol açarlar. 
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Gümüş parlatıcılar ise diğer sınıf cilalardan daha önemlidir. Çünkü bu 
preparatlar, abrazif, çözücü alkali ve asitlerden başka tioüre ve siyanür de 
içerebilirler. Siyanür tuzları (gümüş, sodyum ve potasyum) bu maddelerde 
letal doz düzeyinde kullanılabilir. Gümüş cilaların içerdiği siyanür tuzları 
nedeni ile ölüm olayına raslanmıştır (Dubois ve Geiling). Son zamanlarda si-
yanür yerine kullanılan tioüreli cilalar toksisite bakımından daha güvenceli-
dir. 

4. Cam Temizleyicileri: 

Sıvı cam temizleyicileri, başlıca, yağları almak ve kurumayı kolaylaştır-
mak için alkol ve diğer çözücüleri ve sentetik deterjanları içerir. Az miktar-
da da amonyak, sabun, kuvvetli alkali, boya ve parfüm katılır. Bunların toksi-
site bakımından önemleri, içerdikleri çözücülerle ilgilidir. Ayrıca amonyak, 
alkaliler de irritan oldukları için deri ve göz için zararlıdırlar. 

5. Mobilya ve döşeme cilaları ve temizleyicileri: 

Mobilya ve döşeme cilaları, boyaları ve kullanılan diğer yardımcı prepa-
ratları benzen, terebantin, kerosen, nafta gibi çözücüleri içerdiklerinden za-
rarlıdırlar. Gerek inhalasyon ve gerekse oral yol ile alınmaları toksik etki 
gösterir. 

Döşeme temizleyicileri ve dezenfektanlar ise sentetik deterjanlarla sa-
bun ve krezil bileşiklerinin karışımından oluşmuştur. Fenolik bileşikler, 
bunlar arasında en toksik ve zararlı olanlarıdır. Ayrıca kalevi özellikte olan 
(sabun gibi) maddeler de uzun zaman deri ile temasta zararlı olurlar. 

6. Ayakkabı Cilâları: 

Eskiden ayakkabı cilâsı olarak en çok nitrobenzen ve p-fenilendiamin 
kullanılıyordu. Şimdi ise büyük bir kısmı mum, hidrojene yağ, çözücü ve ani-
lin boyasından ibarettir. Normal kullanma koşullarında zararlı olmamakla 
beraber, boyalara ve prezervatif olarak konulan fenolik bileşiklere karşı du-
yarlık olaylarına sık Taşlanmaktadır. Boya veya beyaz ayakkabı cilâsının ço-
cuklar tarafından kazaen ağız yolu ile alınması terebantin, nafta, kerosen veya 
alkaliler nedeni ile zararlı olmaktadır. 

7. Çocuk oyuncakları ve okul eşyaları: 

Çocukların ev ve okulda kullandıkları çeşitli boyalar toksisite açısından 
büyük önem taşımaktadırlar. 

a) Örneğin mum boyaları (turuncu, kırmızı - turuncu) olanlar bir ani-
lin boyası olan p-nitranilin benzidin içerir. Bu toksik bir maddedir. Diğer 
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taraftan mum boyaları dolgu maddesi bakımından da zararlıdır. Oldukça ze-
hirli olan litofon (lithophone) baryum sülfür yerine kullanılmaktadır. 

b) Renkli tebeşirler ise kurşun ve diğer toksik metalik pigmentleri 
içerdikleri için zararlı olmaktadır. Yapılan bir araştırmada okul çocukları 
arasında, kurşun zehirlenmesi saptanmıştır. 

c) Tükenmez ve çeşitli mürekkepler toksik maddeler içerir. Metilviyole 
tükenmez kalemler içinde çözünebilen bir anilin boyası ile birlikte bulunmak-
tadır. Her hangi bir şekilde bu boyanın göze değmesi, sürülmesi korneaya 
zarar verebilir. Mürekkepte ise anilin boyaları bulunur. Bu tip mürekkeple 
elbise iç çamaşırı spor gömlekleri ve yatakların resimlendirilmesi zararlı ol-
maktadır. Bu nedenle gerek hastahanelerdeki bebeklerde ve gerekse kolej 
öğrencileri arasında methemoglobinemi görülmüştür (Dubois ve Geiling). 

ç) Çocuk ve büyüklerde hobi şeklindeki pul koleksiyonculuğu, fotoğ-
rafçılıkta zararlı olabilir. Pul toplamada karbon tetraklorür kullanılması ze-
hirlenmeye yol açabilir. Fotoğrafçılıkta ise asetik asit ve siyanür bileşiklerin-
den yararlanılması zehirlenme nedeni olabilir. Model uçak, tren yapımında 
kullanılan çözücüler (benzin, benzen, nafta, aseton gibi) dikkatle kullanılma-
dıklarından her zaman bir zehirlenme nedenidir. 

d) Çocuklar için bir zehirlenme kaynağı da kibritlerin ağızda çiğnenmesi 
veya yutulmasıdır. Sürtme ile alev alan kibritler fosfor seskisülfür (P4S3) ve 
çinko veya demir oksit, silika gibi dolgu maddeleri karıştırılmış kırmızı fos-
for ihtiva ederler. Bağlayıcı olarak gumarabik veya zamk bulunur. Aynı mad-
deler kibrit kutusunun, kibrit çöpünün sürüldüğü yüzeyde de vardır. 
Güvenceli kibrit çöpü başları ise potasyum klorür, antimon trioksit ve kü-
kürtten oluşmuştur. Her iki kibritte ise boya maddesi olarak anilin boya-
ları kullanılmaktadır. 

Her iki halde de kibritteki maddeler toksiktirler. Bir kaç kibrit çöpü 
başının yutulması bile kusma ve mide irritasyonu gibi şiddetli semptomlara 
yol açar. Daha fazla alınması ise çok şiddetli mide rahatsızlığı yaptığı gibi ani-
lin boyasının absorbsiyonu nedeni ile methemoglobinemi görülür. Fosfor 
seskisülfüre temas ise dermatite yol açar. 

II- K O Z M E T İ K L E R : 

Kozmetikler daha dar bir alanda kullanıldıkları için ev bakımında kul-
lanılan kimyasal maddelere göre bir dereceye kadar daha güvencelidir. Bu-
nunla beraber kazaen ağız yolu ile kozmetiklerle oluşan zehirlenmelerin, 
total zehirlenmelerin % 3 ünü bulduğu saptanmıştır. (Committee on Toxi-
cology of the American medical Association tarafından 15.000 olaya dayana-
rak yapılan araştırmada). 
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Kozmetiklerle görülen zararlar a) duyarlık,  b) toksisite  nedeni ile olabilir. 
Bu iki olay birbirinden farklıdır. Şöyleki toksik olmayan bir madde duyarlığı 
olan bir kimsede sansibilite nedeni ile dermatit  ve allerjik  reaksiyona yol aça-
bilir. Örneğin toksik olmayan lanolin bile allerji yapabilir. Burada maddenin 
miktarı ile allerji arasında hemen hemen bir ilişki yoktur. 

Diğer taraftan toksisitede maddenin miktarı önemlidir ve her şahista 
genellikle aynı etkiyi gösterir (p-fenilendiamin gibi). Kozmetiklerde, toksi-
site ya hemen deri üzerine etkiyerek hemen belirir (primer irritanlar) veya 
devamlı kullanma sonucu (deriyi yoran maddeler) görülür. Sensitizan etki ya 
allerji şeklinde veya ışık (fotosensitizan) etkisi sonucunda görülebilir. 

Kozmetikler arasında en çok saç preparatları (boya, soğuk dalga mad-
deleri, tonikler gibi), preparatları (cilâ, cilâ siliciler, oje), dudak boyası, 
göz için kullanılanlar, kremler şikâyete yol açmaktadır. 

1 . Saç preparatları: 

a) Soğuk dalga maddeleri trioglikolik asit içerir. Bu normal kullanma 
koşullarında fazla irritan özellik veya sensitizasyona yol açmaz. Devamlı uy-
gulayan güzellik uzmanları için zararlı olabilir. Bu nedenle eldiven kullanıl-
ması gerekir. Soğuk perma işleminde nötralizan olarak potasyum perborat 
kullanılır. Bu madde daha önce kullanılan ve fatal zehirlenmelere yol açan 
potasyum bromatın yerini almıştır. Permadan sonra hem dalga maddesinin 
hem de nötralizan maddenin saçtan uzaklaştırılması için yıkanması gerekir. 

b) Saç boyaları bitkisel kaynaklı, sentetik veya metalik yapıda olurlar. 
Genellikle bitkisel kaynaklı olanlar (kına gibi) en güvenceli olanlardır. Ancak, 
kına ile allerji olayları görülmüştür. Son yıllarda doğal kaynaklı boyaların ren-
gini geliştirmek için pirogallik asit veya metal tuzları katılmaktadır. Bu şekil-
de toksisiteleri artabilir. 

Sentetik saç boyaları ise bugün güzellik salonlarında çok kullanılmakta-
dır. Bunların en önemli toksik maddesi p - fenilen diamin boyasıdır. Parato-
luendiamin veya yakın bileşikler de kullanılmaktadır. Bu maddeler deri ile 
temasta özellikle duyar şahıslarda dermatite yol açmaktadır. Ayrıca herhangi 
bir şekilde absorbsiyonları çok tehlikelidir ve MSS ni etkiler. Bu boyaları 
kullananlarda seyrek de olsa göz ve MSS ile ilgili semptomlara raslanmıştır. 
Sentetik saç boyası kullananlar, ambalajlarında belirtilmesi gereken deri du-
yarlık testini uygulamalıdırlar. Kuvvetli sensitizan madde olan p - fenilendi-
aminin, kaş ve kirpik boyamasında kullanılması sırasında körlüğe sebep ola-
bileceği göz önünde tutulmalıdır. 

Metalik saç boyaları ise, sentetik olanlara göre daha az tokîiktirler. Her 
ne kadar kurşun, gümüş, bakır gibi çeşitli toksik metal tuzları kullanılmakta 
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ise de bunların deriden absorbsiyon olasılığı bulunmadığı gösterilmiştir. An-
cak ağız yolu ile alınmaları zararlıdır ve evlerde çocuklardan uzak tutulması 
yararlıdır. 

Saç tonikleri ise rezorsin, salisilik asit, hormon, antibakteriyal ve anti-
fungusidal terapötik maddelerle, çözücü olarak alkol içerirler. Bunların tok-
sisitesi katkı maddelerinden dolayıdır. Örneğin rezorsin, kükürt, salisilik 
asit primer irritasyonla dermatit yapabilir. 

2. Tırnak preparatları: 

Tırnak güzellik preparatları, tırnak cilaları ve manikür maddeleri ve 
ojeleri temizleyen maddelerdir. 

Cilâlı oje formülasyonları nitroselüloz, plastifiyan, çözücü reçine ve bo-
yadan oluşmuştur. Bu preparatların göz, yüz ve vücudun herhangi bir yerine 
değmesi ile dermatitler görülür. Bu olaya en çok sebep olan sulfonamid-for-
maldehit reçinesidir. Bu madde yerine başka bir lak konulamamıştır. Bundan 
başka tırnak cilaları tırnakların kırılmasına da yol açabilirler. Bunun nedeni 
tırnaktaki kolesterol ve yağların, bu maddeler tarafından ekstrakte edil-
mesine bağlanmaktadır. Ayrıca tırnakların rutubetine de engel olmakta-
dırlar. 

Cilâları uzaklaştırmak ve silmek için aseton, etil asetat, amilasetat veya 
izopropil alkol kullanılır. Bunlar da tırnakların kırılması ve dökülmesine yol 
açarlar. 

Manikürde kullanılan (cuticle softeners) maddeler ise, keratini şişirerek 
manikürü kolaylaştıran kuvvetli alkali çözeltilerdir. Potasyum hidroksit, tri-
sodyum fosfat veya trietanolaminler bu amaçla kullanılır. Bu maddeler tır-
nak etrafındaki deriyi irrite edebilirler. 

3. Çeşitli kozmetikler: 

a) Depilatörler fazla kılların dökülmesi için kullanılan preparatlardır. 
Geçmişte talyum tuzlarının kullanılması zehirlenmelere yol açmıştır. İsteni-
len yerdeki kılın dökülmesinden başka, sistemik etki ile talyum saçların dö-
külmesine ve diğer sistemik zehirlenmelere yol açmıştır. Bu nedenle talyum 
tuzlarının kullanılması yasaklanmıştır. 

Zamanımızda daha çok kalsiyum tioglikolat kullanılmaktadır. Her neka-
dar toksisite açısından bu madde güvenceli ise de, en büyük zararı saçı da aynı 
mekanizma ile dökebilmesidir. Bu nedenle kullanırken başa dokunmamasına 
dikkat etmelidir. Ayrıca depilatörlerin deri üzerine de irritan etkisi vardır. 
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b) Dudak boyaları çok kullanılan kozmetiklerdir. Bunlarla oluşan deri 
reaksiyonları, floresseinin halojenli türevi nedeni iledir. Bu madde, boya ren-
gini sabitleştirmek için kullanılır. Bütün standard dudak boyaları 20-30 yıl-
dan beri aynı şekilde yapılmaktadırlar. "Dayanıklı" tipte yapılan dudak 
boyaları ise daha uzun süre dudakta kalırlar. Bu nedenle de dermatit 
ve fotosensitizan etki gibi istenmiyen etkiler gösterebilirler. 

c) Güneş yanması için kullanılan krem ve losyon, güneşin ultraviyo-
lesi ile yanmış ciltlere uygulanır. Bunlar içinde en çok p-aminobenzoatlar ve 
salisilatlar kullanılır. Antranilat, kinnamatlar ise daha az kullanılmaktadır. 
Çünkü çoğunlukla bunlar yıpranmış (güneşte yanmış) deriye uygulanmak-
tadır. Çoğunlukla uzun zaman belki bütün gün vücuda sürülmüş şekilde bu-
lunmaları ile absorbsiyonlar mümkündür. Daha önceleri hidrokinon kulla-
nılıyordu. Ancak hayvan deneyleri bu maddenin dermatozlara ve deı i yolu ile 
absorbe olarak sistemik zehirlenmelere yol açtığını göstermiştir. 

III. TIBBİ İ L Â Ç L A R : 

Evlerde çeşitli ilk yardım ve tıbbi ilâçlar bulunabilir. Örneğin antiseptik-
ler (iyot, borik asit, hidrojen peroksit, organik civa tuzları gibi), öksürük ve 
analjezik ilâçlar, hazım ve mide ilâçları, laksatifler, trankilizanlar, zayıflatıcı 
ilâçlar gibi. Bunların gelişigüzel kullanılmaları büyüklerde zehirlenmelere 
neden olabilir. Ayrıca çocukların alabileceği bir yere konmaları da kazaen 
zehirlenmeleıe yol açabilir. Bunların toksisiteleri ve gerekli ilk yardım, ilgili 
yerlerde açıklanmıştır. (Medikal zehirler bölümüne bakınız.) 
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PLASTİKLER 

Bugünün çağdaş yaşamını, plâstik maddeler dışında düşünemeyiz. Plas-
tikler gerek günlük yaşantımızda, gerekse endüstrinin her alanında kulla-
nılan, büyük moleküler (makromoleküler) yapıda sentetik bileşiklerdir. 

İlk kez 1902 de Novolak'ın sentezi (fenoplastlardan) ile plastik endüstrisi 
başlamıştır. Arkadan 1907 de Bakelit, 1910 da Albertol, 1912 de vinil bile-
şikleri, 1918 de üre reçineleri kısa zamanda yapılmış ve bu gelişme en yeni 
plastik maddeler olan silikon ve poliüretanlara kadar hızla gelişerek devam 
etmektedir. 

Plastikler ve biyolojik aktivite: 

a) Genellikle makromoleküler  yapıda  ve kullanılmaya  hazır  halleri ile plas-
tik  maddeler  inert  ve sağlık bakımından zararsız  gibidirler.  Molekül yapısının 
büyümesi ile kimyasal ve fiziksel aktivite arasında ters bir orantı vardır. Bu 
durum, toksikolojik ve sentisizasyon (kanserojenezis bunun dışında tutul-
muştur) bakımından da geçerlidir. Bunun için polimerizasyon tekniği sırasında 
monomerle çalışırken çok dikkatli, ara madde olan düşük molekül ağırlıklı 
polimerlerle çalışırken dikkatli olmak ve bitmiş maddeleri kullanmak ise daha 
az dikkat ister. 

b) Plastik maddelerin yapımında kullanılan bir çok yardımcı kimyasal 
maddeler vardır ki bunlar toksisite bakımından önemlidirler. 

Katalizörler,  plastik yapımında kullanılan bu maddeler diğer katalizör-
lerden farklı olarak bitmiş plastik içinde bulunurlar. Polikondensasyon tek-
niğinde asit ve alkaliler, polimerizasyonda ise organik peroksitler, boran-
lar, aluminyum alkil bileşikleri kullanılır. 

İnhibitörler  (fenoller, diaminler, pikrik asit), hızlandırıcılar (accelerators: 
kobalt naftenat gibi), stabilizatör  (hidrokinon, fenil salisilat, benzofenon tü-
revleri, dibütil kalay stearat, epoksitlenmiş yağlar, baryum-kadmiyum sis-
temleri gibi), antioksidanlar  (hidrokinon türevleri, fenoller, aminler, oksim-
ler, dilauril tiodipripionat), plastifiyanlar  (ftalat esterleri, polibazik asit es-
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terleri, polietilen glikol, halojenli hinrokarbonlar), boya maddeleri  (titanyum 
dioksit, ultramarin mavisi, krom sarısı gibi anorganik veya nigrosin gibi or-
ganik) gibi çeşitli yardımcı maddeler plastik tekniğinde polimerizasyon sıra-
sında veya bitmiş maddeye istenilen özelliği vermek için kullanılırlar. Bunla-
rın dışında antistatik,  köpük özelliği veren ve aşınmayı önleyici dolgu madde-
leri de plastik yapımında gereklidirler. 

Yardımcı maddeler arasında plâstifiyanların  zararları önemlidir. Plâsti-
fiyan olarak kullanılan aromatik fosfat tuzlarından bilhassa orto-krezil fosfa-
tın mahzuru önemlidir. Bu maddenin toksik olduğu ve insanlarda paralizî 
meydana getirdiği 1930 dan beri bilinmektedir. Yine yakın zamanlarda Fas'-
ta yemek yağına bu maddenin karışması ile büyük halk kitlesinde ortaya çı-
kan zehirlenme olayı hatırlardadır. Almanya'da, plastik gömlek giyen bir şah-
sın ölüm sebebi olarak ortokrezil fosfat gösterilmiştir. Trifenil fosfat ve tri-
bütil fosfat plasitifiyanlarının da zararlı oldukları anlaşılmıştır. 

Foto  ve ısı stabilizatörlerin  ise bilhassa deri yolu ile nüfuzlarında mah-
zurlu oldukları görülmüştür. Bunlar arasında benzofenon türevleri ile yapı-
lan hayvan tecrübelerine göre, mukoza ve deri yolu ile nüfuz ederek deri ir-
ritasyonları, sinir sistemine tesir ederek lokal anestezik etki ve vücuttan 
absorbe olarak barsak ve böbrek mukozasında atrofiler meydana getirdiği 
saptanmıştır. 

Antioksidan  olarak kullanılan naftilamin ise kanserojen olarak düşünül-
düğünden, bu maddenin sun'i kauçuk ve polietilene ilâvesinin zararlı olacağı 
açıktır. 

Boya maddelerinin  de zararları çok mühimdir. Bilhassa gıda maddelerinin 
konulmasında kullanılan plâstik kaplara, gıda maddelerine ilâve edilmesine 
müsaade edilen boyalar dışında bir çok sentetik boyaların konulması, başta 
kanserojen olabilmeleri nedeni ile zararlıdırlar. Ayrıca bu boyaların arsenik, 
cadmium gibi toksik ağır metal tuzlarını içerenler önemlidir. 

c) Plâstik yapımında çok çeşitli kimyasal maddeler kullanılmaktadır. 
Bunlar monomer halde iken endüstride çalışanlar için zararlı olmaktadırlar. 

Örneğin fenoplast tipindeki plastik maddelerin kondensasyonunda fe-
nolik (fenol, krezol, ksilanol) maddelerle, aldehitler (formaldehit, akrolein, 
benzaldehit) kullanılmaktadır. Fenol, deri ve mukozada korrozif etkiye se-
bep olduğu gibi, perkutan absorbsiyonla sistemik zehirlenmeye yol açar. 
Formaldehit ise uçucu bir gaz olarak göz ve solunum yolu mukozasını irrite 
eder. 

Aminoplastlardan en çok bilinen melamin plastikleridir. Melamin reçi-
nesi, melamin (2, 4, 6-triamino -1, 3, 5- triazin) ile formaldehitin kondensas-
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yonundan oluşur. Tekstil endüstrisinde kumaşa dayanıklılık vermek için 
kullanılan melamin reçinesi yapımında çalışanlarda dermatoz (formaldehit 
allerjisi), mide bozuklukları (piridin ile ilgili olduğu sanılıyor), konjuktivit 
(formaldehit buharı), keratit (işlenmemiş reçine pulları ile ilgili) ve dikiş 
diken kadınlarda ise dermatit gözlenmiştir. 

Poliüretanlar, izosiyanat grubu (-N = C = O) bileşiklerle polihidroksi 
tipindeki bileşiklerin polimerizasyonundan oluşurlar. Endüstride, bu madde-
lerin başlıca toksik etkileri solunum yolu irritasyonu şeklindedir. Uzun za-
man yüksek konsantrasyona maruz kalma astmatik bronşite yol açar. Derma-
tolojik etkileri fazla değildir. Ancak lokal uygulamaları gözde şiddetli kon-
juktivite neden olur. 

Vinil polimerleri, etilen (CH 2 = CH2 ) ve vinil bileşikleri denilen etile-
nin substitüe monomerlerinin ( C H 2 = C H R ) polimerizasyon ürünleridir. 
En önemli vinil polimerleri PVC (polivinil klorür, monomeri: CH 2 = CHCI) , 
polivinil alkol (monomeri (CH 2 = CHOH), poliviniliden klorür (CH 2 = 
CCI2 monomeri), polistiren (CH 2 = CH — C 6 H 5 ) dir. Bunlardan uçucu bir 
gaz olan vinil klorür akut ve kronik toksisite bakımından önem taşır. İlk tok-
sikolojik araştırmalara göre, endüstride MAC 500 ppm ( = 1300 mg/m3 ) 
saptanmıştır. Daha yüksek dozlarının hayvanlarda pulmoner konjestiyon ve 
ödem, karaciğer ve böbreklerde bozukluk yaptığı ve kan pıhtılaşmasını a-
zalttığı görülmüştür. Son zamanlarda 500 ppm vinil klorürün defalarca inha-
lasyonu ile karaciğerde lobuler dejenerasyon, böbreklerde interstitiyel ve 
tubüler değişmeler ve kanser oluşturduğu saptanmıştır. Bu nedenle, vinil 
klorür için MAC 100 veya 50 ppm olarak tavsiye edilmektedir (Malten et al), 
1964). Polivinil klorür yapımında çalışan işçiler arasında vinil klorür inhalas-
yonu ile baş dönmesi, ışığa karşı oryante olamama, ayaklarda yanma hissi ile 
ilgili şikâyetlere raslanmış, deride yanıklara yol açtığı görülmüştür. 

Vinil klorürden başka, polimeri olan PVC polimeri ile çalışanlarda da 
sindirim bozukluğu, perifer kanda bozukluklar görülmüştür. Bunun, poli-
merle veya polimer içindeki katkı maddeleri ile ilişki durumu henüz tam sap-
tanmamıştır. 

Akrilik  polimerler  ise, akrilik asit (acrylic acid) veya akrilatların veya ak-
ril türevlerinin polimerizasyonundan oluşurlar. Poliakrilik asit (monomeri 
akrilik asit), polimetakrilat (polymethacrylate, monomeri metakrilat), po-
liakrilonitril (akrilonitril polimeri) örnek verilebilir. Burada kullanılan mo-
nomerlerin başlıca toksik etkileri kuvvetli hoş olmayan kokuları olup, muko-
zaların irritasyonuna ve dermatozlarayol açması şeklindedir. Kronik inhalas-
yonlar ise pulmoner ödem ve organların dejenerasyonuna neden olur. Metil-
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akrilat ve etilakrilat için MAC 75 ppm tavsiye edilmektedir. Akrilonitrilin ise 
toksik etkileri HCN e benzemektedir. 

Sentetik  lifler,  polikondensat veya polimer tipinde olurlar. Poliamid tipin-
de olanlar adipik asit ile hekzametilendiaminin (naylon 66, perlon T), veya 
e- kaprolaktamın  (naylon 6, perlon 2 gibi), poliesterler ise dimetriltereftalat 
ile etilen glikolün (terilen, dakron gibi) kondensasyonu ile; polimerizatlar ise 
akrilonitrilin polimerizasyonu (orlon, dralon gibi) ile oluşurlar. Poliamidle-
rin monomeri olan hekzametilendiaminin  dermatite, gözlerde ve yukarı so-
lunum yolu mukozası irritasyonuna sebep olduğu görülmüş, hayvanlarda ise 
ayrıca miyokardium ve böbrekte dejenerasyon, hemolitik anemi ve lökopeni 
gözlenmiştir. Sensitizasyona yol açar, £-kaprolaktam ise, bitmiş plastikte % 
10 a kadar monomer halinde bulunabilmesiyle önemlidir. Başlıca toksik etkisi 
deri kuruması, parmak uçlarında duyu kaybı, stratum korneumun kalınlaş-
ması, tırnaklarda değişme ve pul pul dökülmedir. Ayrıca işçiler arasında üst 
solunum yolunda, iltihap, karında ağırlık hissi, ağızda acı lezzet de gözlen-
miştir. 

Bitmiş poliamid polikondensatının  ekzemalara yol açtığı gösterilmiştir, 
jçinde naylon veya  perlon bulunan çorapların ekzama, dermatit ve ürtikere 
yol açabileceği saptanmıştır. Bunun, perlon içinde % 10 a kadar kalabilen 
e-caprolactam, naylon içinde ise monomerleri olan bazik maddelerin düşük 
molekül ağırlıkta bulunduğu zaman olabileceği saptanmıştır. 

Cam elyaflı (glass-fibre) maddeler ise, camın ana komponenti olan S i0 2 ' i : 
% 50-65 oranında içerirler. Sentetik polimer olarak doymamış poliester, po-
livinil asetat epoksi reçineleri kullanılabilir, izolasyon gibi yerlerde kullanı-
lan bu maddelerin yapımında çalışanlarda silikojen etki ile beraber farenjit, 
rinit, gözlerde irritasyon ve yanma, burun ve midede bozukluklara raslan-
mıştır. Ayrıca deri ile temasta dermatite sebep olurlar. 

Plastiklerin termal dekompozisyonları ile meydana gelen 
toksik etkiler: 

Plastik maddeler piroliz veya yanma sonucu bozularak kendinden daha 
toksik maddelerin oluşmasına yol açar. Örneğin fenoplastlar 540°C üstünde 
CO ve H 2 ; izosiyanatlar 300-1000°C arasında az miktarda HCN, CO, düşük 
molekül ağırlıklı poliüretan, toluen diamin; PVC pilimerlerinden klor içe-
renler 300°C de HCI, CO ve C 0 2 ; klorlu polimetil akrilatlar ise HCI, CO 
verirler. 

Polimerlerin ısı tesiri ile (piroliz) meydana getirdiği zararlar: Polimer-
lerin kendilerinin, yüksek ısı tesiri ile ortaya çıkan kimyasal bileşikler nedeni 
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İle, yanmaları sonucu oluşan ürünlerinden daha zararlı oldukları gösterilmiş-
tir. Meselâ, % 70 naylondan yapılmış ve % 30 poliüretanla kaplanmış plas-
tik maddeler, asker elbiseleri ve çantalarının yapılmasında kullanılır. Böyle 
bir sentetik maddenin ateş karşısında ısınması ile oluşan piroliz ürünlerine 
maruz kalan hayvanlarda göz ve burun irritasyonu, nefes zorluğu hatta ölüm 
görülmüştür. 

Polimerler yanmaları ile, bazıları çok toksik gazlar yayarlar. Hemen hepsi 
350°C de bozulurlar. Toksik olanların başında politetrafloroetilen "teflon" 
gelir. Ayrıca, orlon, reyon ve poliüretanları da bu arada zikretmek yerinde 
olur. 
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D. MEDİKAL Z E H İ R L E R : 

Tedavi amacı ile kullanılan ve farmakolojik etkilerine göre özel gruplar-
da toplanan ilâçların kullanıldıkları yerler, kullanılmaması gerektiği durumlar, 
karşılıklı etkileri terapötik ve toksik dozları farmakolojinin uğraşı alanına 
girer. 

Bu bölümde, ilâçlarla, çeşitli nedenlerle oluşan zehirlenmeler ve zehir-
lenmelerin tedavilerinden özet olarak söz edilecektir. 

I- A N A L J E Z İ K VE A N T İ P İ R E T İ K L E R : 

Salisilatlar, aspirin (asetilsalisilik asit): 

Sodyum salisilat, metilsalisilat, aspirin aşağı yukarı aynı zehirlenme be-
lirtileri yaparlar. Aspirin teratojen etkilidir. Gebeliğin ilk 3 ayında verilme-
meli. 

Hemorajik gastrit, mikrohematüri, asidoz (solunum merkezinin uyarıl-
ması sonu oluşan hiperventilasyon ile fazla C 0 2 atılması kan pH sını alkali 
yapar, idrar alkali olur, alkalirezerv düşüklüğü ile psödoasidoz oluşur), trom-
bositopeni, allerjik görüntüler, astım bronşiyal, şiddetli ter, solunum güç-
lüğü, idrarda aseton, albümin (şeker komasında idrarda şeker) ve salisilik asit 
görülür. (% 10 demir-3 klorürle menekşe rengi, salisilik asidi belirtir). Kro-
nik zehirlenmelerde (4-8 g/ gün) santral belirtiler (agitasyon, stupor, koma) 
oluşur. 

Tedavi: 

1- Mide yıkama, kömür, hint yağı, 

2- Dispnöde (asidozik solunum), normal solunum oluşana kadar, infüz-
yon halinde izotonik (1 /  6 molar) sod. bikarbonat çözeltisinden 300-400 ml 
(Kan pH kontrolü gerekli). 

Ağır durumlarda; potasyumlu forse diürez için (coctail): 

Serum fizyolojik (% 0.9) 500 ml, 
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Levuloz (% 5) 1000 ml 

Sod. bikarbonat (% 1.26) 500 ml 

Potasyum klorür 3 g 

Karışımdan saatta 2 litre (3 saat içinde) verilir. Bu tedavi salisilat sevi-
yesini düşürür. pH yı düzeltir ve saatte 40 m val. potasyum vermeye de 
olanak bırakmaz. 

3- Vit. K. (İ.V.), Hipoprotrombinemiden oluşan kanamaları önler. 

Antifebrin (Asetanilid): 

Methemoglobin yapar (1 g ile), siyanoz, şiddetli ter, kollaps belirtileri 
oluşmaktadır. Nitrobenzol zehirlenmesine benzer, tedavi de aynıdır. 

Tedavi: 

Mide bağırsak boşaltılmalı, potasyum permanganatla (% 0.1) yıkanmalı, 
kömür verilmeli, şokla savaşmalı, oksijen solunumu, kan transfüzyonu, diü-
rez için izotonik çözeltiler İ .V.; süt, yağ verilmemeli, 

1 - Tionin 10 ml (% 0.2 lik) İ.V., 10 ml İ.M. (Helthion, Katalysin) 1 /2 
saatte bir tekrar. 

2- Toluidin 10 mg/kg İ.V. (% 4 lük). 

3- Askorbik asit (Redoxon) 1 g İ.V. 

Fenasetin: 

Özellikle kronik kullanma ile böbreklerde nefrit ve karsinom, anemi, 
duyar kimselerde glükoz-6-dehidrogenaz enzim noksanlığı, siyanoz yapmak-
tadır. Yüksek dozlar; baş dönmesi, kulak uğultusu, gözde uçuşmalar, hipo-
tansiyon, ısı düşüklüğü, nabız bozuklukları, şuur kaybı, kronikte sinir bozuk-
lukları, koma oluşmuştur, ölüm nadirdir. 

Tedavi olarak; mide boşaltılır, uyarıcı olarak kafein ve Ritalin, atılmayı 
kolaylaştırmak için İ.V. infüzyonlar. Çocuklarda kan değişimi. Fenasetin ile 
alışkanlık oluşmuştur, yerine diğerlerini vermek, klorpromazin, diazepam 
tavsiye edilmiştir. 

Parasetamol: 

Aynı tür ilâçlarla kombinasyonlar yapılmıştır, anemi, karaciğer nekrozu, 
tubuler nefroz yapmaktadır. Tedavide dializler etkisiz; hidrokortizon, anti-
histaminik, karaciğeri koruyucu tedavi uygulanmalıdır. 
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Dulcin: 

Tatlandırıcı maddedir. Çocuklar için gram miktarları öldürücü etkir. 
Methemoglobin, baş dönmesi, siyanoz, ataksi, kollaps, mide bağırsak irkil-
mesi, kramp yapar. Fenasetine benzer belirtiler görülür. Tedavisi aynı (ve 
Nitrobenzol gibi). 

Sakkarin: 

Allerjik etki (kusma, sürgün), yüksek dozlar çocuklarda hemorajik nef-
rit, kramp, taşikardi, delirium, hallusinasyon yapar. 

Sodyum Sikiamat: 

Tat verici olarak kullanılmaktadır. Çok yüksek dozları deneme hayvan-
larında tümör yaptığı için Amerika'da yasaklanmıştır. 

Piramidon (Aminofenazon) 

Yüksek dozların alınması veya uzun süre kullanılması ile agranulositoz 
oluşmuştur. Kombine preparatlar içinde de bulunur. Zehirlenmeye onlar da 
katılır. Cana kıymalarda da kullanılmıştır. Yüksek dozlar kramp (epilepsi 
benzeri), solunum felci ve ölüm görülmüştür. 

Tedavi: 

1- Mide, bağırsak boşaltılmalı, kömür verilmeli. 

2- Kramplar için Diazepam. 

3- Sirkülasyonu uyarmak için kafein 0.2-0.5 g İ.M., diğer uyarıcılar ve-
rilmez. 

4- Şokla savaşmalı, forse diürez (Mannitol ve Fursemid: Lasix) ile 
THAM. Solunum felci için Prethcamid (Micoren) 0.25 İ.M. (ve aletli yapay so-
lunum), küçük çocuklarda kan değiştirilmesi yapılmalıdır. Agranulositoz 
tedavi edilmelidir, 

Novaljin (Dipiron): 

Yüksek dozlarda, piramidon örneği zehirlenme, agranulositoz görülmüş-
tür. 

Antipirin 

Toksikolojisi piramidon gibi. Çocuklarda allerjik görüntüler izlenmiştir. 
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Butazolidin (Fenilbutazon): 

Butazolidin özellikle yaşlılarda ve sodyum klorür retansiyonu yapması, 
kalp hastaları için de önem taşır. Gastrit ve ülser oluşması veya bu rahatsız-
lıkları olanlar için kontrendikedir. 

Allerjik belirtiler, anemi, agranulositoz, toksik dozlar çocuklarda 
kramp, alkol alanlarda Antabus belirtileri, şok, karaciğer distrofisi, anuri, 
alkaloz görülmüştür. Tanderil de aynı belirtileri göstermektedir. İrgapirin 
yüksek dozlarda, mide bağırsak belirtileri, ikterus, koma yapmaktadır. 

Zehirlenmelerin tedavisi piramidona benzer, kan değiştirilmesi, pred-
nizolon (60 mg ağızdan), ACTH (40 ü İ.V. infüzyonla) da tavsiye edilmiştir. 

Atofan 

Kombine preparatlar içinde de bulunur. Şiddetli bir karaciğer zehiridir. 
Allerjik belirtiler, karaciğer sirozu, trombositopeni bildirilmiştir. Tedavisi 
Amanita zehirlenmelerinde uygulandığı gibidir. 

Primidon (Hidantoin) 

Derivelerden: Dilantin, Comital, Tridion, Mysoline, Antisacer, Epanu-
tin, Mesantoin vb. Epilepside kullanılırlar. Yüksek dozlarda toksik belirtiler 
olarak, mide bağırsak belirtileri, görme bozuklukları (çift görme), yorgunluk, 
kol ve bacaklarda ağrılar, anemi, ataksi, agranulositoz, lupus-eritamatozis, 
kemik iliği bozukluğu (Retikuloz), sürekli almalarda akciğer fibrozu, nefroz 
görülmüştür. 

Tedavi: 

Akut zehirlenmelerde; sindirim kanalının boşaltılması, forse diürez, 
dializ uygulanmış, folik asit (5 mg günlük), antikonvulzanlar kullanılmıştır. 

II. A N T İ K O A G U L A N L A R 

Dikumarol, Dicuman, Tromexan, Marcoumar, Phemidion, Sintrom; 
rat ve fare zehirleri (Actosin, Ramor silo, Tomorin, VVarfarin, Zirat vb.) 
yüksek doz ve bilinmeden alınma, cana kıyma veya besinlere bulaşma ile ze-
hirlenmeler yapmaktadırlar. 

Bu maddelerle zehirlenmelerde; stomatit, sürgün, kolostatik hepatit, 
ekzantem, tubuluslarda nekroz, ateş, trombositopeni, protrombin düşük-
lüğü, kanamalar, hipertonisi olanlarda beyin damarlarında yıkılanına, abor-
tus (ve yavruda kanama) görülmüştür. 
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Tedavi: 

Ağır durumlarda kan alma, kanı değiştirme, mide yıkama önemlidir. 

1 - Vit. K , (20 mg İ.V.) 1-2 saatta bir tekrar edilmeli, sonra ağızdan ve-
rilmelidir. 

III. S U L F A M İ T L E R 

Sayıları pek çok, ağızdan, enjeksiyon şeklinde, depo preparatları halinde 
(Madribon, Lederyn, Orisul vb.) kullanılan bu ilâçlar terapötik dozlarda za-
rarsızdırlar. Sensibilizasyon olayları görülmüştür. Novokaine duyarlığı o-
lanların sülfamidlere de duyarlıkları vardır. Ürotropinle kombinasyonları 
idrar yollarını tıkayarak anüri yapmaktadır. Sülfamit tedavisi sırasında id-
rarın alkali olmasını sağlama, metabolizma ürünü asetil türevlerinin böbrek 
tubuluslarını tıkamalarını önler. Yeni preparatların asit ortamda ve asetil 
türevleri de atılabilmektedir. 

Methemoglobin, hemolitik anemi, ekzantem, ateş, artritik belirtiler, ag-
ranülositoz (Sulfapiridin, piramidon gibi antikor şekillenmesi ile lökositleri 
agglutine etmesi nedeni ile), nadiren trombositopeni, Disulfon ve bromin 
ile hemolitik anemi, karaciğer bozuklukları, injeksiyon preparatları (alkali) 
ile siyatik sinirde yıkılanma, periarteritis nodoza, fotosensitasyon (Sulfame-
toksipiridazin ile) ve fazla duyarlık belirtileri, başlıca zararlı etkiler olarak 
özetlenebilir. 

Tedavi: 

1- Allerjik durumlarda preparat değiştirilmeli, 

2- Yüksek doz zehirlenmelerinde % 0.5 pot. permanganatla mide yı-
kanmalı sonra 2-4 g sod. bikarbonat verilmelidir. Sürgün yapıcı olarak hint-
yağı, gerektiğinde oksijen solunumu yapılmalıdır. 

3- Böbrek yıkılanması için, 45°C % 10 luk sod. bikarbonatla (ureter 
katateri ile) kristaller eritilmelidir. Karaciğer yıkılanması Amanitalarda ol-
duğu gibi tedavi edilmelidir. 

Asetozolamid (Diamox): 

Sulfonamid derivesidir. Karbonikanhidraz enzimini inhibe ederek diüre-
tik etki yapan bir maddedir. 

Parastezi, anoreksi, sindirim yollarını irkiltici etkisi var. Yüksek dozlar 
siroz, kanda amonyak birikmesi ile amonyak zehirlenmesi, koma hepatikum, 
sensibilizasyonla agranülositoz, trombositopeni yapmaktadır. 
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Tedavi: 

1- Alkali zehirlenmelerinde uygulanan tedavi, 

2- Genel zehirlenmelerde uygulanan tedavi, 

3- Amanita zehirlenmelerinde uygulanan tedavi yapılmalıdır. 

Klorotiyazıt deriveleri: 

Diüretik etkilidirler. Şiddetli potasyum ve sodyum diürezi yaptığın-
dan yüksek doz ve uzun süre kullanmakla hipokaliemi oluşturduklarından 
EKG değişiklikleri, aritmi, digitalise duyarlık, atoni, sarhoşluk ve uyku hali, 
hipotoni, miyoglobinuri, kas paralizisi, miyokart nekrozu, yaşlı ve diyabetik-
lerde kan şekeri yükselmesi (kontrol), kanda ürik asit yükselmesi (gihtli has-
talar için tehlikeli) görülmüştür. Çocuklarda aksidental zehirlenmeler olu-
şur. Profilaktik olarak, kullanılırken 1-2 g potasyum sitrat (gihtlilere dikkat) 
verilmelidir. 

Tedavi: 

1- Kan potasyum düzeyi kontrol edilmeli ve potasyum verilmelidir. 

2- Hipotoni için Noradrenalin infüzyonları yapılmalıdır. 

3- Ağız yolu ile zehirlenmelerde genel tedavi uygulanır. 

Etakrinik Asit: 

Diüretik olarak kullanılır. Yüksek dozlar karaciğer bozukluğu ve akus-
tik felç yapar. Tedavi süresinde kulaklarda çınlama oluşmuşsa ilâç hemen 
kesilmelidir. 

IV. A N A L E P T İ K VE DİĞER U Y A R I C I L A R : 

Kafein: 

Kafeinin uyarıcı etkisi 0.5 g dan başlar, günlük 6 g kullanan sporcular 
olduğu gibi 10 g ile ölüm oluşmuştur. Önce ellerde tremor, taşikardi, uyku-
suzluk, sürgün, idrar tutukluğu, delirium ve kramp görülür. 

Teofilin ile epileptik kramplarla (1.5 g ile 2. gün) ölüm oluşmuştur. 
0.5-1 g Teobromin ile zehirlenme görülmüştür. 

Aminofiline (öfilin) yetişkinler dayanıklı, çocuklar duyardırlar (5 mg/kg 
aşılmamalıdır). Rahatsızlık, taşikardi, kusma, kramp, kollapsla ölüm görü-
lür. Aminofilinin, efedrin ve adrenalinle kombinasyonu tehlikelidir. 
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Tedavi: 

Mide ve rektum boşaltılmalı. 

1- Betablokerler veya analogları propranol (İnderal, Docitan vb.) İ.V. 
3-5-10 mg (1 mg/dak.); kusmayok, yutma normal ise 10-20 mg günde 3 defa 
ağızdan verilebilir. 

2- Rahatsızlık ve kramplarda diazepam 10-20 mg İ.V. gerektiğinde tek-
rarlanabilir. Çocuklara daha küçük doz. Barbitürat verilmez. 

Hipertermi, koltuk altı ve inguinal buz kesesi veya soğuk kompres yap-
makla giderilir. Oksijen solunumu gerekirse yaptırılmalıdır. 

Lobelin: 

Lobelinin toksik dozları kan basıncı düşmesi ve solunum felci ile ölüm 
yapmaktadır. 

Zehirlenmede sindirim yolu boşaltılmalı, kömür verilmeli, infüzyon çö-
zeltileri ile lobelinin atımı arttırılmalı, belirtilere yönelik tedavi uygulanmalı-
dır. 

Koramin (Niketamit): 

Yüksek dozları; hızlı solunum, taşikardi, terleme, tremor, epileptik 
kramplar, ağır zehirlenmede solunum felci ve ölüm yapar. 

Tedavi, kafeinde olduğu gibi, yalnız pentotal İ.V. dikkatle verilmelidir. 

Efedrin: 

Günlük 1-1.5 g efedra bitkisi (% 1 efedrin) ile adrenalin benzeri zehir-
lenme bildirilmiştir. 

Adrenalin: 

Yanlışlıkla ve konsantre inhalasyon çözeltilerinin s.c. injeksiyonları ve 
yüksek dozlarla zehirlenme oluşur. S.c. 60 mg adrenalin ile derhal solukluk, 
ter, korku hissi, öksürür gibi solunum, siyanoz, şiddetli taşikardi, silik na-
bız, göğüste basınç duygusu, akciğer ödemi, anuri görülmüş, enerjik bir te-
davi ile hasta 24 saatte kurtarılmıştır. Adrenalinli lokal anestezik enjeksiyon-
ları hazırlarken damla yanlışlığı yapmakla da zehirlenme olabilir. Çocuklar 
özellikle duyardırlar. 

İsoprenalin (İsoproterenol, Aludrin vb.) astım bronşiyal ve kalp blokun-
da çok kullanılır. Toksik dozlar adrenalin gibi zehirlenme belirtileri göster-
mektedir. 

Levarterenol (Noradrenalin, Arterenol) de de durum aynıdır. 
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Tedavi  (Tüm  AdrenerjiklerJ: 

1- Klorpromazin 50 mg İ.M. gerektiğinde tekrar edilir. 

2- Sempatiği bloke etmek için Guanetidin (İsmetin) 5-10 mg İ.M. 1 / 2-1 
saat sonra tekrar edilebilir (kan basıncı kontrol). Betablokajı yapanlar, örne-
ğin İnderal, Docitan 10-20 mg oral veya 1-2 mg İ.V. (yavaş) gerektiğinde 
tekrar edilebilir. 

3- Damar genişletici olarak nitrogliserin % 0,1 çözeltiden 10 damla. 

4- Akciğer ödeminde 50 ml % 40 lık glukoz çözeltisi İ.V., oksijen so-
lunumu yapılmalı. 

Privin ve Naphazolin: 

Mukoza şişliklerinde ve anemi yapıcı olarak kullanılır. Çocuklarda kul-
lanılmamalı, çok duyardırlar, kan basıncı yüksekPği ve taşikardi, sonra hipo-
termi, kollaps, bradikardi oluşur. Hemen kullanıldığı yer yıkanmalı, kollaps 
ise kafein, kardiyazol ve oksijen solunumu ile önlenmelidir. 

Amfetamin: 

D-Amfetamin, Metamfetamin ve benzerleri, Metilfenidat (Ritalin), do-
ping, iptilâ (tolerans oluşur), afrodizyak olarak kötü kullanma ve doz (İ.V.) 
aşımları nedeni ile zehirlenmelere neden olmaktadırlar. Özellikle hipnotik 
ve sedatif ilâçlarla kombinasyonu (morfini taklit) daha tehlikeli olur. LD ye-
tişkin 20 mg/kg, çocuk 5 mg/kg. 

Akut zehirlenmede; şiddetli terleme, midriazis, taşikardi, hipertansiyon, 
hiper aktivite, uyarılma, orgazmus, yüksek dozlarda delirium, kramp, aritmi 
ve böbrek bozuklukları, intramuskuler kanamalar (2 g), akut psikoz görülür. 

İştah giderici olarak kullanılan maddeler örneğin Menocil (Aminorexfu-
marat) ölümle sonuçlanan akciğer hipertansiyonu, sağ kalp yetersizliği oluş-
turmuştur. 

Tedavi: 

Ağız yolu ile alınmışsa sindirim yolu boşaltılmalı, 

Klorpromazin 1 mg/kg. Barbitürat kombinasyonu halinde alınmışsa 
0.5 mg/kg, gerekirse tekrar. 

Forse diürez. Hipertermi ile savaşılmalıdır. Toksikomanların psikiyatri 
kliniğine gönderilmesi uygun olur. 

Yohimbin 

Afrodizyak, sempatolitik etkilerinden yararlanmak için kullanılmıştır. 
Yüksek doz ve çocukların zehirlenmelerinde (2 yaş 300-400 mg) kan basıncı 

220 



yükselmesi, epileptik kramplar, taşikardi, idrar retansiyonu, uykulu durum, 
siyanoz, arefleksi, gözlerin dönmesi, solunum bozuklukları, çok yüksek doz 
ve tedavi edilemeyenlerde ölüm görülmüştür. 

Tedavi: 

Kömürle mide yıkanmalı, belirtilere yönelik tedavide kramplar için 
Diazepam (20 mg İ.V.), Pentotal sodyum, intubasyon ve yapay solunum uy-
gulanmalı, idrar kesesi boşaltılmalıdır. 

V. T İ M O L E P T İ K VE T İ M E R E T İ K L E R : 

Son zamanlarda antidepresif olarak kullanılmak üzere bir çok yeni ilâç 
geliştirilmiştir. 

Bunların bir bölümü Monoaminoksidaz (MAO) inhibitörü (Fenelzin 
sülfat "Nardil", Tranilsipromin sülfat "Pargylin", Parnat sülfat, İsocarboksazid 
"Marplan", Nialamid "Niamid") veya kimyasal değişik deriveler İmipramin 
(Tofranil, Melipramin), Opipramol (İnsidon), Amitriptilin (Laroksil), Diben-
zepin (Noveril), Nortriptilin (Nortrilen) vb. 

Bu ilâçlarla zehirlenmeler; cana kıyma, çocukların yanlışlıkla almaları 
sonucu oluşmaktadır. 

MAO inhibitörleri alınırken yüksek miktarda triptamin tutan besinler 
(peynir, muz) verildikte hipertansif krizler belirir (peynir hipertansiyonu), 
yerli beyaz peynirimizde en az triptamin bulunduğu tesbit edilmiştir. 

Alkol ve benzeri etkili maddeler, timoleptik, amfetamin, efedrin, fenil-
efedrin (çok etkili), DOPA, barbiturat ile bu ilâçların birlikte alınması etkiyi 
kuvvetlendirmektedir. 

Zehirlenme belirtilerinin oluşmasında şahıs duyarlıkları farklar göster-
mektedir. 

Öldürücü dozlar, yetişkinler 30-35 mg/kg (İmipramin), çocuklar 
8 mg/kg kombinasyonlar daha toksik. 

Zehirlenme belirtileri olarak: Manik uyarma, hiper aktivite, uykusuzluk, 
taşikardi, ağızda kuruluk, tremor (yaşlılarda), epileptik kramp, miyokard 
değişikliği nedeni ile kalp bozukluğu belirtileri, midriazis, ağır durumlarda 
kan basıncı düşüklüğü, oliguri, fazla terleme, koma görülmektedir. 

Tedavi: 

Bu maddelerle zehirlenmenin tedavisi tam olarak geliştirilmemiştir. 

Timoleptiklerle oluşan konvulziyonlara, barbituratların Hipertensin ile 
birlikte verilebileceği bildirilmiştir. İmipramin ve MAO inhibitörleri kombi-
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nasyonları ile zehirlenmelerde barbituratlar, kontrendikedir. Timoleptikler 
dialize olmamakta ve forse diürez de yararlı bulunmamaktadır. MAO inhibi-
törleri zehirlenmelerinde (Katekolamin birikmesi) Klorpromazin denene-
bilir. 

Erken durumlarda; hasta kendinde ise, kömür ve mide boşaltma, mide 
yıkama (hatta çocuklarda gastrostomi yapılarak) uygulanmalıdır. 

Emilme belirtilerine: 

1- Kramplara küçük doz, kısa etkili barbitüratlar. Örneğin Pentotal 
10 mg/ kg İ.M. Kombine MAO inhibitörleri ile zehirlenme oluşmuş ise, kul-
lanılmamalı, Nöroleptikler kontrendike, Diazepam küçük dozlarda verile-
bilir. 

2- Kollapsta, Angiotensin dikkatle kullanılmalı, Kardiyazol, Koramin 
yasak (kramp yapar). 

Hidantoin deriveleri (Antisacer simplex) ve Diazepam dikkatle doze edil-
melidirler. 

3- Aritmiler için molar Sodyum laktat çözeltisi ile infüzyon 100 damla/ 
Dakika. Defibrilator ve Macemaker hazır bulundurulmalı. 

Piridostigmin (Mestinon) İ.V. (yavaş) daha iyi etkir. 

İyileşme oluşmazsa yarım saat ara ile tekrarlanabilir. Aritmi düzelirse 
4 saatte 1 mg İ.M. 20 saat süre ile. 

Amitriptilin  (Laroxyl): 

Atropin benzeri etkilidir. Prostigmin bromür (Mestinon) 1-2 mg İ.M. 
Nabız düşmezse 15-20 dak. bir İ.M., s.c. destek dozu olarak tekrarlana-
bilir. 21 aylık bir çocuk zehirlenmesinde 0.25 mg lık dozlar 2 saatte bir kul-
lanılmakla 17 Laroxyl drajesi zehirlenmesinde iyilik (24 saat) sağlanmıştır. 

VI. A N T İ H İ S T A M İ N İ K L E R : 

Bir çok kimyasal gruplara yaygın (Etilendiamin, Etanoldiamin, Propila-
min, Piperazin, Piperidin, Fenotiyazin) çok sayıda antihistaminik, kendi grup 
farmakalojik etkisi dışında çeşitli rahatsızlıklarda kullanılmaktadırlar. 

Sansibilizasyon yaptıkları gibi (Agranülositoz, Benadril ve Sandosten ile) 
uykuya eğilim, baş dönmesi, konsantrasyon bozukluğu, ağızda kuruluk, baş 
ağrısı, kas koordinasyon bozuklukları, midriazis, uriner retansiyon belirti-
leri de görülmektedir. Uzun etkilerle (Fenergan), deniz tutması belirtisi, 
taşikardi, ruhi sıkıntı oluşur, (ölüm korkusu belirtilerinin kendimde oluş-
tuğunu izlemiş bulunmaktayım). 
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Alkol ve diğer narkotiklerle birlikte alınması etkiyi kuvvetlendirmekte-
dir. Otomobil kullanmada dikkatli olmak gerekir. 

Yüksek dozlarda; hipertoni, dispnö, göğüs ağrısı, siyanoz, rijidite, ruh-
sal karışıklık, ataksi, kramp, (1.350 g Pribenzamin), Benadril ile görüntü ve 
koku hallüsinasyonu da görülmektedir. İki yaşından küçük çocuklar için daha 
tehlikelidir. 700 mg Dramamin ile 22 aylık bir çocukta fazla uyarılma, ataksi, 
kramp, yaygın eritem ile ölüm görülmüştür. 

Tedavi: 

Kömürle mide yıkama yapılmalı, hint yağı verilmelidir. 

1- Solunum felci için intubasyon, yapay aletli solunum; hipotonide, Hi-
pertensin damla infüzyonu uygulanmalı. 

2- Kramplarda, Pentotal Na İ.V. 

3- Forse diürez için Mannitol ve Lasix verilmelidir. 

VII . T İ R E O S T A T İ K A : 

Tiourasil ve benzerleri: 

Tiourasil, Metil ve propil tiourasil, Aminofenazol ve Tiyobarbitürik asit 
treostatik etkili ve agranülositoz yapıcıdırlar. Ekzantem ve ilâç ateşi duyarlık 
belirtileri olarak görülür. Hipoprotrombinemi propil tiourasil ile görülmüş-
tür. 

Karbimazol, Tapazol allerjik belirtiler (agranülozitos, aplastik anemi) 
oluştururlar. 

Tireostatikler gebelere verilmemeli, yavruda struma yapar. 

Aminotiyazol; sulfonamid sentezinde kullanılır. Tozu işçilerde iştahsız-
lık, bulantı, kusma yapar ve idrarı koyu kahve rengine boyar. 

Tedavi: 

Granülositopeni görüldükte ilâç kesilmeli, endüstride ventilasyon dü-
zenlenmeli, işçiler kontrol edilmelidir. 

Alfanaftiltiourea  (ANTU): 

Fare zehiri olarak kullanılır. İnsan ve evcil hayvanlara zararsız olmasına 
rağmen 27 g ile, öksürük, solunum güçlüğü, siyanoz, nistagmus, rahatsızlık, 
akciğer ödemi belirtileri ile zehirlenme görülmüş ve % 10 Sod. tiyosulfat 
(İ.V.) ve kodein ile tedavi edilmiştir. 
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VIII- A N T İ H İ P E R T A N S İ F L E R : 

Ganglion ve Sempatikusu bloke eden (Bretiliumtosulat, Klorisondamin, 
Hekzametonium, Mekamilamin vb. ile Guanetidin vb.) 

Bu maddelerle zehirlenmede ölüm ve kuvvetli hipotoni, ileus (Klorizon-
damin ile ölüm yapar), infarktus, apopleksi, tremor, delirium (Mekamila-
min ile) belirtileri görülmüştür. 

Tedavi: 

Hemen Noradrenalin infuzyonu 4 mg/ 300 ml, dakikada 30-60 damla, 
damla sayısı yükselmekle yeterli olmazsa 10-20 mg/ 300 ml. Ağır durumlar-
da Hipertensin infuzyonu. 

Ftalazin Deriveleri, Dihidralazin: Apresolin, Nepresol: 

Hipertoni tedavisinde kullanılırlar. Uzun süren tedavilerde (2-22 ay) 
reverzibl kollagen doku rahatsızlıkları (poli artritis, lupus eritematoza) ya-
parlar. 

Polinöritis, damar nekrozu sonu kanamalar görülmüştür. 

Metildopa (Aldomet):  İyi bir hipotensiftir. Hafif hemolitik anemi yaptığı 
bildirilmiştir. 

Rauvvolfia (Raupina, Reserpin, Serpasil, Gilurytmal vb.): 

Zehirlenmelerde şuursuzluk, koma deride kırmızılık, burun mukoza 
şişmesi, miosis, şiddetli hipotoni, solunum bozukluğu görülmüş, 1.5 yaşında 
bir çocuğun 6.25 mg Serpasil ve 5 mg Reserpin (2 yaş) ile ölüm oluşmuştur. 
2.5 mg Serpasil tonik - klonik kramp belirtileri ile zehirlenen 2 yaşındaki 
bir çocuk 0.04 g İ.M. Fenobarbital ile iyileştirilmiştir. 

Ajmalin (gilurytmal) 11.5 mg/ kg ile oluşan koma, kardiyal şok, taşikar-
di, hipotoni, belirtilerinden iyileşme olmuştur. 

Tedavi: 

ilâç kesilmeli. 

Akut zehirlenmede; mide yıkanmalı, uyarıcı olarak Kafein, Ritalin, ağır 
durumlarda Hipertensin infuzyonu, Amfetamin sülfat verilmelidir. 

Ajmalin zehirlenmesinde ayrıca Sod. laktat kullanılmalıdır. 

IX . N Ö R O L E P T İ K L E R : 

Bu gruba; Fenotiyazinler, Tioksantenler, Butirofenon (Halopiridol) ve 
diğer farmakolojik etkili gruplarda yer alan deriveler girer. 
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Bunların yan etki ve zehirlenme belirtileri de preparatlara göre farklar 
göstermektedir. 

Klorpromazin: 

Fenotiazin deriveleri (Largactil, Megaphen, Thorazine vb.) antikoliner-
jik, sempatolitik, narkotik ilâçların etkilerini kuvvetlendirici olarak kullanıl-
maktadırlar. 

Bu ilâçların yan etkileri; ağız kuruluğu, burun solunumuna engel olma, 
hafif hipotoni, taşikardi, baş dönmesi, yüksek dozlarda EKG değişiklikleri, 
hipokaliemi, polifaji, kramp, epileptiklerde ve hipoparatiroidismi olan has-
talarda kramp nöbetleri, allerjik belirtiler, fotosensitasyon, derinin mavi 
gri renk (zararsız) alması, nadiren katarakt olarak özetlenebilir. 

Klinik  görünüşler: 

1- Yüksek doz (500-600 mg) klorpromazin ile ekstrapiramidal bozuk-
luklar ve özellikle piperazin substitüsyon ürünlerinde (Fluphenasin, Perphe-
nasin, Prochlorperasin, Thiopropozarum, Trifluoperazinum) belirgindir. Bu 
belirtiler antiparkinzon ilâçlara cevap verirler ve kalıcı değildirler. 

Ekstrapiramidal sendromlar; parkinsonismus sendromu, diskinetik re-
aksiyonlar (kaslarda gerilme, tik, konuşma ve yutma güçlüğü, bol terleme, 
ateş, solukluk, şuur yerinde), motorik rahatsızlıklar (iç rahatsızlığı, sessizlik, 
uyku, hareketsizlik) olarak gruplandırılmaktadır. 

2- Karaciğerde kolostatik hepatoz, tıkanma ikterusu, protrombin dü-
şüklüğü görülür. Kolestatik hepatoz çeşitli oluşum nedenlerine dayandırıl-
mak istenmiştir. Yüksek doz ve sürekli kullanma tutku yapar. 

3- Kan yapıcı sistem: Agranülositos (allerjik olabilir), hemolitik anemi 
(Klorpromazin ile yüklü eritrositler, hasta serumu komplementi ile hemoliz 
olmaktadır) görülmüştür. 

4- Diğer organlar: Ekzantem, ateş, arteriollerde arteritis, laktasyon, 
pigmentasyon, katarakt, teratojen etki, hiperglisemi (şeker hastaları) oluş-
maktadır. 

Akut zehirlenmede: 1.250 g Klorpromazin alan genç kadında yukarıdaki 
belirtiler ve kramplar görülmüştür. Çocuklarda (LD 250 mg) krampla ölüm 
gelir. 

Tedavi: 

Yüksek doz, kaza zehirlenmelerinde Adrenalin, Noradrenalin, Koramin, 
Kardiazol verilmez (Klorpromazin bloke eder). 
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1- Kafein 0.5 g İ.M., İ.V., tekrarlanabilir. Efedrin, Efetonin, Aludrin 
0.05 g İ.M. Metilfenidot (Ritalin) 20 mg tekrarlanabilirler, iyi etkimektedirler. 
Hafif hallerde Amfetam insulfat 5-10 mg, gerekirse tekrarlanır. Ağır durum-
larda Hipertensin infuzyonları. Solunum felcinde intubasyon, aletli yapay so-
lunum. 

2- Ekstra piramidal sistem yönünden komplikasyonlarda, ilâcı bırakmak 
veya dozu azaltmak, gerektiğinde, antiparkinson ilâçlar vermek. 

3- Tıkanma ikterusunda Nöroplejik ilâcı kesmek, Amanita zehirlenmesi 
tedavisi ve proteinden zengin besin, prednison günlük 30 mg (iyileşene ka-
dar ve yavaş yavaş azaltma) gerekmektedir. 

Agranulozitos'un tedavisi piramidondaki gibidir. 

Perpherıazin (Trilafon, Decentan), Trifluoperazin (Stelazin): 

Antiemetiktirler. Fazla duyarlıkla ölüm 5 mg ile bir gençte görülmüştür. 
Yüksek dozla kramp (Fenobarbital iyi gelmiş), diskinetik reaksiyonlar ve par-
kinson görülmüştür. 

Tedavi: 

Diskinesi ve parkinsonismus için: 

1- İlâcı kesme veya dozu azaltma, 

2- Antiparkinson olarak Triheksifenidil (Artane) 5 mg veya daha iyi 
dayanılan Biperiden (Akineton) 2 mg günde 3 defa, 

3- Antihistaminik Difenhidramin (Benanril) 0.4-0.6 g günlük. 

Konvulziyonlara: 

Promethazin (Phenergan, Atosil) 25 mg İ.M. ile 15 dak. etki görülür. Veya 
Diazepam 25 mg İ.V. 

Yüksek  dozlar  ve cana kıyma: 

Promethazin (phenergan), daha iyi etki timoleptik İmipramin (Tofra-
nil) 25-50 mg İ.M., gerektiğinde bir kaç saat sonra tekrarlamakla çok iyi so-
nuç alınmıştır. Gerisi Klorpromazindeki gibi. 

Thioridazin (Melleril): 

Bu diziden preparatlar retinada pigment değişiklikleri yapmaktadırlar. 
Melleril ile 1.2-1.6 g üstünde ve haftalarca alınınca oluşmakta (rever-

zibl), görmede azalma özellikle karanlıkta, göz arkasında pigmentasyon, 
sonra ödem, agranulositoz, hatta bununla ölüm oluşmuştur. 
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Prometazin (Phenergan): 

İlk nöroplejiklerdendir. Çocuklarda tehlikeli, koma yapmaktadır. Ye-
tişkinlerde zehirlenme zararsız. LD 300 mg/kg, zehirlenmeler 300-500 mg 
ile oluşur. Görüntü ve duygu hallusinasyonları, koma, ajitasyon, uyarılma, 
yüzde kızarma, taşikardi, 12-24 saat sonra kendine gelme ile sonuçlanır. 

Kombinasyonları (Barbitürat) tehlikelidir. 

Tedavi:  Trankilizanlar gibi. 

X . T R A N K İ L İ Z A N L A R (Ataraktika): 

Klorprotiksen (Taractan): 

Antidepresif, sentral ve antikolinerjik etkileri kuvvetlidir. 

3 yaşında bir çocukta 300 mg ile koma, solunum depresyonu, solgunluk, 
taşikardi, hipotoni, miosis, pupilin ışığa reaksiyon göstermeyen belirtileri ile 
oluşan zehirlenmeye yukarıdaki tedavi uygulanmıştır. 

Meprobamat  (Miltovvn, Equanil, Quanam, Pertranquil). 

Sedasyon yapar ve anksiyeteyi kaldırır. Trankilizan ilâçlar bağımlılık 
oluşturmuştur. 

1957 senesinde Amerika'da 200 milyon dolarlık trankilizan satılmıştır. 

Bu ilâçlar nadiren paradoks etki ile uyarma, ishal, sürgün ve kas atonisi 
yaparlar. Allerjik belirtilerde prurit, ürtiker, ateş, anjionörotik ödem, vas-
kuler purpura görülmüştür. 

Toksikomanlarda, birden ilâcı kesme epileptik krizleri oluşturur, ölüm 
nadirdir. 

Klordiazepoksit (Librium): 

Aynı etkili, iptilâ yapmaz. Kas gevşetici etkisi de vardır. 

Diazepam (Valium): 

Kas gevşetici etkisi daha fazladır. Toksik dozlarda kan basıncı düşüklüğü 
yapar. Her iki preparat zararsız ve dialize olabilirler, ozmotik diürez etkili-
dir. 

Akut zehirlenme 6-38 g ile oluşmuş ve Klorpromazine benzer. Ağır 
durumlarda koma, görme ve pupil refleksleri kalkar. Hafif durumlarda; yarı 
koma hali, refleksler yerinde, hipotoni, oliguri, kutan vazodilatasyon (şoksuz), 
metabolik asidoz görülmüştür. 10 g ile ölüm oluşmuştur. 
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Birlikte alkol alındıkta (1 bardak şarap); barbitüratlar, meprobamat ve 
diğer trankilizanlar gibi koordinasyon bozuklukları, reaksiyon oluşumunun 
azalması ve uykuya eğilim yaptıkları için otomobil kullanılması tehlikelidir. 

Kronik zehirlenme çok nadirdir. Apati, kas atonisi yapar, patella refleksi 
de kaybolur. 

Tedavi: 

Akut zehirlenmede mide kömürle boşaltılmalı veya yıkanmalı, gövdenin 
üst kısmı yüksekte tutulmalıdır. 

1 - Hipotoni Noradrenalinle giderilmeli, tansiyon 100 mm Hg de tutul-
malı. 

2- Hiperozmotik diürez etkilidir. Teknik, uyku ilâçları ile zehirlenme-
dekinin aynıdır. 

Okzazepam (Serapax, Seresta) 

Yüksek dozda, kan şekerini yükseltir (idrarda görülmez), ketos yoktur. 
Onun için zehirlenmelerde insülin verilmez, hipoglisemi yapar. 

X I . KAS G E V Ş E T İ C İ L E R 

Bir çok kimyasal orijinli ilâçlar bu grupta toplanırlar. 

Mefenezin (Myanesin), Klorsoksazon (Paraflex), Orfenadrinum. Zoksa-
zolamin (Flexin) vb. 

Etkilerini; bazalganglion, beyin gövdesi, talamus ve omurilikte refleks 
odaklarında gösterirler. 

Romatizma ve benzeri ağrı nedeni ile artmış olan kas tonusunu azalt-
makta ve parkinzonda kullanılmaktadırlar. Yüksek dozlarda solunum kasla-
rında paralizi ve koma oluştururlar. Klorzoksazon dozunun 60 katı bu belir-
tileri yapar. Nadiren hemoliz ve hemoglobinuri görülür. 

Tedavi, belirtilere yönettik olmalı, intubasyon ve yapay solunum yapıl-
malı, analeptikler kullanılmalıdır. 

XI I . U Y K U İLÂÇLARI 

Uyku ilâçları ite zehirlenmeler; bunların iyi tanınmış, kolay elde bulun-
maları, cana kıyma isteklerinde sık kullanılmaları, özellikle kombinasyon 
halinde, kriminal amaçla alkollü içkiye katılarak verilmesi şeklinde oluşmak-
tadır. 
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Son yıilarda, bir çok kolay parçalanıp çabuk atılan uyku ilâçları sentez 
edilmiş bulunmaktadır. 

Toksisiteler daha çok doza ve tedaviye bağlı bulunmaktadır. Öldürücü 
doz farkları da var. Örneğin Heptabarbital 20 g, glutetimid (Doriden) 10-20 g. 

En tehlikeliler Barbital (Veronal) ve Allobarbital (Dial) ve deriveleridir. 
Terapotik indeksleri küçük ve karaciğerde çok az parçalanırlar, atılmaları 
uzun, Fenobarbital en uzun (9 gün) sürer. 

Trankilizan ve alkolle kullanmalarda aşağı dozlarda ölüm yapmaktadır-
lar. Tedavi metodlarının geliştirilmiş olması, çabucak hastaneye ulaştırma 
olanaklarının artması, şok ve solunum felci oluşmadan tedaviye erken başla-
ma, ölüm oranını düşürmüştür. 

Uyku ilâçlarının serumdaki konsantrasyonları, zehirlenmenin şiddeti, 
kontrolü ve tedavinin yürütülmesi bakımından önemlidir. Ancak, alışkanlık 
halinde uzun zaman kullananların, epileptiklerin, yüksek kan seviyesine to-
lerans kazanmış olabileceklerini, kombine (alkol, trankilizan, antihistaminik) 
kullanmalarda kan konsantrasyonunun düşük olmasına rağmen zehirlenme-
nin ağır olabileceğini unutmamak gerekir. 

Klinikte, zehirlenmenin ağırlığını bazı kriterlerle gruplara bölerler, ir-
kiltmeye tepkinin olup olmadığı, tandon, pupil ve kornea refleksi, kan ba-
sıncı, solunumu inceleme gibi, 1, 2, 3 ncü derecelerde kan basıncı ve solunum 
normal sınırlarda kalır. 

Tandon, pupil ve kornea refleksi zehirlenmenin ağır olduğu durumlarda 
bile şahıslar arasında variyasyonlar göstermektedir. 

Göğüs kemiği (sternum) üzerine sürtme şeklinde yapılan ağrı duygusu-
na reaksiyon şahsın şuurunun yerinde olup olmadığını kontrol bakımından 
daha güvenilir olduğu bildirilmektedir. 

Hafif zehirlenmelerde, solunum ve nabız normal, ağrı duygusu (iğne, 
sıkma) yerindedir. Erken başlanan mide yıkamadan başka özel bir tedaviye 
ihtiyaç göstermezler. Yakından kontrolleri gerekir, rezorbsiyonun sürmesi 
ile koma oluşabilir, solunum azalır ve derinleşebilir. Kornea refleksi kaybo-
lur. 

Orta derecede zehirlenmede: (2. ve 3. derece) kornea refleksi ekseriya 
yok, pupil refleksi yerinde, ağrıya reaksiyon çok az veya kalkmış bulunmak-
tadır. Solunum azalmış, kan basıncı normaldir. 

Ağır zehirlenmede:  Şahıs komatöz durumda, ağrılı irkiltmelere reaksiyon 
göstermez. Yüz, başlangıçta kızarır sonra kül rengi ve siyanotik olur. Solu-
num; yüzeysel, yavaş, sonra hızlanır. Nabız hızlanmaya başlar sonra duyulmaz 

229 



olur. Pupil (miosis) değişik durumlar göstermektedir. Morfin zehirlenme-
sinde ışığa hafif reaksiyon gösterir. Pupil genişlemesi (midriasis) kötü bir 
belirtidir. Ağır glutetimid zehirlenmesinde solunum depresyonu yanında 
pupil son derece genişlemiş olarak görülür. Tandon refleksi tamdır. Larinks 
ve trakea refleksinin kalkması nedeni ile sekresyon birikir, solunum yolunu 
tıkama tehlikesi oluşur. 

Şok: 

Şok erken dönemlerde çok yüksek dozlarla oluşabilir. Genellikle geç 
olarak ve vasküler, respiratuvar veya nadiren kardiyojen çıkaklı olur. Uyku 
ilâçları, özellikle Barbital ağır zehirlenmesinde hipovolemik şok (4. derece-
de) oluşur. Nedeni plazma kaybı, kan basıncı düşmesi ve nabızın yükselme-
sidir. Hematokrit yükselmiş, kanda albumin düşmüş görülür. Bunun erken 
belirlenmesi fazla plazma vermekle birlikte diğer uygulamaların yapılması 
bakımından önemlidir. Kan basıncı düşüklüğü yaşantı için önemli organların 
oksijen ihtiyacı ve böbrek fonksiyonu bakımından sakıncalıdır. 

Diğer Komplikasyonlar: 

Uyku ilâçları ile zehirlenmede; ağır kapillar harabiyet ve sirkülasyon 
bozukluğundan erken olarak sırt, bel ve sakral bölgede, uzun yatma sonucu 
dekubitus belirtileri oluşur. 

Şok, terleme, üşüme ve sirkülasyon bozukluğundan kol ve bacaklarda 
işemik nekrozlar da görülmüştür. 

Miyoglobinuri, yüksek dozlarda Barbitürat, bazan tedavi yanlışlığı, fazla 
likit vermekle akciğer ödemi oluşabilmektedir. Pnömoni ve akciğer apsesi 
iyi tedavi edilebilmektedirler. 

Kan değişiklikleri olarak: Lökositoz, asidoz, kan oksijenin azlığı, hipo-
kaliemi ve methemoglobinemi (glutetimid'le ekseriya) görülür. 

İdrarda albümin, tubuler silindir, çok yüksek doz Barbital ile tubuler 
nefroz görülmüştür. 

Barbitüratlarla abortus oluşur, yavruya da geçer. 

EEG de tipik depresyon belirtileri görülür, teşhiste önemlidir. EKG de-
ğişiklikleri az, özellikle kombinasyonlarda (İmipramin), mıyokardiyal ve a-
ritmi belirtileri görülür. 

Lumbal sıvıda; ağır zehirlenmelerde, total albümin yüksek olur, tedavi 
için önem taşır. 

Ağır zehirlenmelerde, şizofrenik benzeri, uyarılma ve toksik psikoz gö-
rülmüştür. Psikiyatrik yardım gerekir. 
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Komatöz durumda uzun zaman soğukta kalmış olanlarda ve iyileşme dev-
relerinde toksik etki ile polinevrit oluşmaktadır. Tromboflebit ve akciğer 
ödemi görülmüştür. 

Kombine zehirlenmede; trankilizan, morfin, alkol, glutetimid, karbon-
monoksit birlikte ölüm nedeni olurlar. Viski (3/4 şişe) ve 4 tablet uyku ilâcı 
ile ölüm görülmüştür. Kombine kullanmalarda; CO, alkol ve diğerlerinin özel 
araştırılması tedavi bakımından önemlidir. Barbiturat zehirlenmesi ve anes-
tezilerde veya kısa bir süre sonra kortizon verilmesi tehlikelidir, zehirlen-
meyi ağırlaştırır. Zehirlenmelerde uyku süresi ilâca göre değişir (16-36 saat). 

Kan, solunum havası (özel ayıraçlı tüplerle), idrar, mide yıkama sıvısı, 
kusmuk, kalan preparatların kimyasal muayenelerine önem venlmel'd'r. 

Prognoz: 

Zehirlenme sonucu; ilâca, kombinasyona, tedaviye başlama (3-4 gün 
sonra), yaş, hipertermi ve nabız yüksekliği (140-160), günlerce komada kal-
ma (lumbal punksiyon yapılmalı), lumbal sıvıda paranhim tipi değişikliklere 
(beyinde yıkılanmayı belirtir) ilgili olarak, sıra ile tehlike ve ümitsizliği belir-
tirler. Ölümlerde ve beyin histopatolojik muayenelerinde; ganglion hücre-
lerinde dejenerasyon (özellikle, Korteks, Pallidum, Talamus), proliferasyon 
görülmüştür. 

Tedavi: 

Uyku ilâçları ile ağır zehirlenmelerin; olanak varsa bir anesteziolog ile 
birlikte, hastanelerde, devamlı kontrol ve her türlü araştırmaya ve uygula-
malara önem verilerek yapılması gerekir. 

Önceleri; Kardiazol, Pikrotoksin ve Megimid gibi uyarıcı ilâçların 
kullanılması, bugün sakıncalı görülmektedir. Bu ilâçlar; miyokardı uyaıarak 
ventrikulus fibrilasyonu, böbrek arterlerini büzerek tubuler nefroz yapmak-
tadırlar. 

Bu grup ilâçların yaptığı ağır zehirlenmelerde görülen pupil reaksiyon 
yokluğu ve EKG değişiklikleri korkutmamalı, dikkatli uygun tedavinin can 
kurtarıcı olduğunu unutmamalıdır. 

1 - Erken mide yıkama (4-6 saat içinde), önceden intubasyon yaparak ve 
mide aspire edilerek, 250 ml. lik porsiyonlar halinde yapılmalıdır. Hipotansi-
yon kontrendikedir. Hasta pozisyonu bu işler için uygun tutulmalı arada bir 
değiştirilmeli, solunum yolu sekresyonu emilerek alınmalıdır. Kan basıncı, 
solunum (dakika volumu 4 L den az olmamalı), nabız, hematokrit, kan albu-
min ve elektrolitleri, pH, alkali rezerv kontrol edilmelidir. Ağır durumlarda 
endotrakeal tüp takılmalı, kapalı devre ve oksijen solunumu uygulanmalıdır. 
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2- Şok tedavisi: Kan basıncı, yaşlılarda 90, gençlerde 80 mm Hg nin 
altına düştüğünde şok tedavisine başlanır. 

Bazan yatağın ayak ucunun yükseltilmesi yeterli olabilir, yetmezse 1 
Ampl. Metaraminol (Aramine) İ.M., gerekirse bir müddet sonra tekrarlana-
bilir. 100 mm Hg lık kan basıncı uygundur. 

Eğer bu yardımlar kazanç sağlamaz ise hipovolemik şok var demektir, 
500 ml plazma, yetmezse devam (hematokrit, kan albümin ve kan basıncı dü-
zelene kadar). İyileşme olmazsa 300 mg hidrokortizon İ.V. verilmeli asidoz, 
sod. bikarbonat çözeltisi ile düzeltilmelidir. Bütün bu tedavilerle iyilik gel-
mezse, tedavisi olanaksız beyin zedelenmesi oluşmuştur, noradrenalin infuz-
yonu da yarar sağlamaz. 

3- Hipotermi durumunda hasta sıcak odaya alınmalı, yavaş yavaş ısıt-
malı aksi halde irreversibl şok oluşur. 

4- Zehirlenmenin 3. ve 4. devrelerinde: 

a) Forse diürez (Kombine: Alkali - Mannitol - Lasix) uygulanmalıdır. 
Bu metod, sirkülasyonunun iyi olduğu durum ve genç hastalarda değerlidir. 
Alkali, barbitürat atımını arttırır ve geri emilmelerini önler. Fenobarbital 
atımı 8-12 saat sürer (Yaşlılarda ve sirkülasyon bozukluğunda kontrendike-
dir). 

100 g Mannitol (500 ml % 20 lik) 400 ml THAM (Tris-hydroxymethyl-
aminomethan) ile birlikte infüzyon halinde (çözelti taze hazırlanmalı) ve aynı 
zamanda 2 Ampl. Fursemid (Lasix) İ.V. Bu karışım sirkülasyon iyi ise 1.1 /2 
saat içinde, değilse daha yavaş verilmelidir. İyi bir diürez oluşursa 200 ml 
Mannitol ve 2 Ampl. Lasix daha verilmelidir. 24 saatta 8-12 L idrar oluşur. 
K, Na, CI pH, Hematokrit sürekli kontrol edilmeli ve noksanlık düzeltil-
melidir. Vücut ağırlığı da gözlenmeli. 

b) Peritoneal diyaliz: Yaşlı, fena sirkülasyon, ağır zehirlenme (3.4. dö-
nem) de uygulanmalıdır. 

5 - Penisilin 6 milyon ünite ve Streptomisin 2 g İ.V., Pnömoni komplikas-
yonunda Tetrasiklin verilmelidir. 

Hafif zehirlenmelerde, nekahat komplikasyonsuz oluşur. Yeniden cana 
kıyma isteğini önlemeli, ruhsal destek sağlanmalıdır. 

Ağır durumlarda; Pnömoni, Akciğer ödemi, dekubitus görüntüleri ve 
nadiren posthipnotik uyarmalar (Klorpromazinle önlenir) oluşmaktadır. 

Kronik Zehirlenme ve Bağımlılık 

Çeşitli nedenlerle uyku ilâcı, trankilizan ve fenasetin alma sonucu ba-
ğımlılık, yüksek doz isteği (tolerans) günlük 3-4 tabletten fazla kronik zehir-
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lenme belirtilerini (konuşma bozukluğu, ataksi, delirium, polinevrit, nistag-
mus, refleks bozuklukları, nadiren parkinsonizmus) oluşturur. Birdenbire 
ilâcı kesme epileptik krizleri (Fanodorm, Doriden) yapar. Günde 0.8 g Fe-
nobarbital alma sonucu kesmekle kramplar görülmüştür. Delirium tremens 
benzeri toksik psikoz, korku, tremor da tesbit edilmiştir. 

Glutetimid  (Doriden): 

İki sene günde 5-20 tablet alan toksikomanlar bildirilmiştir, bu mak-
satla çok kullanılmıştır. Belirti: Kilo kaybı, iştahsızlık, uyarılma, deri gri 
renkte, yüz kaslarında ve dilde kasılmalar, baş ağrısı, baş dönmesi, ataksi, 
bırakmada delirium. 

Ethinamat (Valamin)ın kötü kullanılması ve bağımlılık yaptığından söz 
edilir. 

Thalidomid  (Softenon,  Contergan,  Distaval): 

Barbiturat olmayan ve cana kıyma isteklerinde kullanılamayan (144 tab-
let ölüm yapmamış) fakat günlük 100 mg 1-2 hafta veya ay almakla ağır poli-
nevrit yapar, teratojen (ilk üç ay içinde) etkili bir uyku ilâcıdır. Avrupa'da 
binlerce kolsuz ve bacaksız çocuk, etkilerini bu yönden incelemeyen bilim 
adamlarının cezasını çekmektedirler. 

Methaqualon (Toquilone,  Revonal,  Methasedil): 

Bugün çok kullanılan bir uyku ilâcıdır. LD 8-10 g. Zehirlenmenin genel 
tedavi prensipleri (diğer uyku ilâçları gibi) uygulanmakta, kramplara Diaze-
pam verilmektedir. Toquilone'un Difenhidramin ile kompoze preparatı ile 
zehirlenmede de aynı tedavi yapılır. Methaqualon'un 150 mg'ı ile oluşan bir 
bağımlılık ve ilâcı kesme ile delirium tremens görülmüştür. 

Son zamanlarda az miktar uyku ilâcı ile fenasetin ve kafein kombinasyon-
larının ilâç kötü kullanma ve bağımlılık, örneğin optalidon (günlük 10-15 
tablet) ile oluşmuştur. 

Bütün bu nedenlerle hekimlerin uyku ilâcı olarak, zararsız yatıştırıcı 
Valeriyan preparatları, Diazepam veya Klorpromazin vermeleri doğru olur. 
Küçük doz Fenobarbital ile bir spazmolitik Priskofen veya Sanalepsi de uy-
gun düşer. Uyku ilâçları uzun süre kullanılmamalıdır. 

Tedavi: 

Bağımlılıkta ilâç, epileptik krampların oluşmaması için, yavaş kesilmeli-
dir. İlâç olarak: 
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1- Klorpromazin, huzursuzluk ve korku duygusunu yenmek için günde 
2-3 defa 25 mg, gece 50 mg, 3-4 hafta sonra doz yavaş yavaş azaltılmalıdır. 

2- İnsulin: 10 günde, günde 3 defa günlük 8-32 ünite, sonra 2 injeksiyon, 
son olarak 1-2 hafta, bir injeksiyon yapılmalıdır. 

Ruhsal şikâyetler için psikoterapi uygulanmalıdır. 

Uyku ilâçları ile sensibilizasyon belirtileri de görülmüştür. Örneğin 
Sedormid ile piramidon benzeri agranülositoz, trombositopeni, nadiren idio-
senkrazik belirtiler, hemorajik diatez, retina ve sindirim kanalı ve beyinde 
kanamalar (özellikle, hipertonik şahıslarda) oluşmuştur. Hafif durumlar ilâ-
cın kesilmesi ile kaybolmaktadır. 

Persedon: 

Barbitürat olmayan bir sedatiftir. Yüksek dozlarda barbitüratlar gibi 
zehirlenme ve agranülositoz yapmaktadır. Persedona yakın Noludar ile ay-
rıca bağımlılığın oluştuğu da tesbit edilmiştir. 

XI I - BAĞIMLIL IK Y A P A N İ L Â Ç L A R : 

Bu tür madde etkilerini anlatmak için; Addiction (iptilâ, tutku) Habi-
tüasyon (itiyat, alışkanlık) ve her iki deyimi içine alan milletler arası genel 
tanımı 'le Dependence (bağımlılık) sözcüğünü kullanmaktayız. 

Bir maddeye karşı duyarlığın değişmesi; tek hücreli yaratıklar için re-
zistans (direnç), çok hücreliler ve insanlarda tolerans (alışma) kelimeleri ile 
tanımlanmaktadır. Toleransta, farklı biyotransformasyon ve hücresel adap-
tasyonun rol oynadığı düşünülmektedir. 

Bir maddenin tekrarlanan uygulanmasında istenilen etki ve reaksiyon 
azalır, artan miktarlara (doz) istek uyanır. 

Psişik (Ruhsal)  Dependens (Bağımlılık): 

Tekrarlanan kullanma ile oluşan ileri derecede istek duyma bırakılın-
ca ruhsal huzursuzluk oluşur. 

Fiziksel  Dependens: 

Uzun süre kullanma ile oluşan ve başlangıçta hücrenin direnç gösterdiği 
bu maddeye tutku kazanmış ve onsuz edemez olmuştur. Maddenin yokluğu, 
kesilmesi, abstinens belirtileri olan (ruhsal ve fiziksel) hastalık durumunu 
oluşturmaktadır. Bu durum özel olarak addiction, toxicomani, accoutumane 
deyimleri ile tanımlanmaktadır. 
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Habituation'da, yoklukta yalnız ruhsal alışkanlık şekillendiği için, kesil-
me ile huzursuzluk ve sinirsel görünüş belirmektedir. Örneğin oyuncağı alı-
nan çocuğun ağlamasi, sigara paketi saklanan bileyin sinirliliği gibi. Morfi-
noman, bundan yoksun kalırsa morfin yokluk krizine girer. 

İlâçların tıbbi encıikasyonlar dışında kullanılmaları drug abuse (ilâç suis-
timali) İle tanımlanmaktadır. 

İptilâ oluşan doz, mutad dozun çok üstündedir, artık kronik bir entoksi-
kasyon oluşmuştur. 

İptilâ maddeleri santral sinir sistemini etkileyen ve öfori (keyif ve her 
şeyi yapabileceğine inanma) yapan maddelerdir. Keyif versin diye alınırsa da, 
fizyolojik ve sosyal davranışları önlediği için uyuşturucu (narkot'k) maddeler 
olarak adlandırılmaktadır. 

Esrar ve kokain, yukardaki açıklanan tanımlamalara ve farmakolojik et-
kilerine göre iptilâ yapıcı olmamalarına rağmen dependens yapan maddeler-
lerden oldukları için ceza yasaları kapsamına alınmışlardır. Zira bunlar hem 
bireye, hem topluma zararlı olmaktadırlar. 

İtiyat maddesi; iyilik hissi, devam arzusu için alınır, dozu arttırmaya e-
ğilim ya çok az veya hiç yoktur. Alışkanlık ruhsal, zarar bireyin birinci dere-
cede kendine, dolaylı olarak topluma olmaktadır. 

İptilâda ise tutku tekrarlanan alınma ile gelişen periodik veya kronik ze-
hirlenme hali, maddeyi almaya karşı önlenemeyen istek ve zorunluluk, dozu 
arttırma eğilimi tam, ruhsal ve fiziksel bağımlılık, hem bireye hem topluma 
çok zararlı ve tedavisi güç bir hastalık hali oluşmuştur. 

Uluslararası kontrolü öngörülen dependens yapan bu maddeler özel tip-
ler altında toplanan çeşitli gruplarda yer alan yüzlerce örnek gösterilmiştir. 
İçlerinden bir kaç tanesi ilâç olarak kullanılmamaktadırlar. 

Tipler; morfin, barbitürat, alkol, kokain, esrar, amfetamin, khat ve hal-
lusinogen olarak ayrılmışlardır. 

Gruplardan LSD grubu: DET (Diethyltryptamine), DMHP, DMT (Di-
methyltriptamin), LSD (Lysergic acid diethylamide), Mescaline, Parahexyl, 
Psilocine ve Psilocibine, STP (Dimethoxymethamphetamine), DOM, Tet-
rahydrocannabinol. 

Amfetamin gibi etkiyenler: Amphetamine, Dexamphetamine, Meth-
amphetamine, Methylphenidate, Phenchylidine, Phenmatrazine ve benzer-
leri. 

Uyku ilâçları: Amobarbital, Cyclobarbital, Glutethimide, Pentobarbi-
tal, Secobarbital ve benzerleri. 

235 



Hipnotik, trankilizan ve stimülanlar: Amphetone, Barbital, Etchlor-
vynol, Ethinamate, Meprobamate, Methaqualone, Methylphenobarbital, 
Methprylon, Phenobarbital, Pripradrol, SPA ve benzerleri ile bir çok psi-
kotrop ilâçlar. 

Gruplarda, önemlilerden örnekler verilmiştir. Opiat grubu maddeler 
en tehlikeli iptilâ yapanlardır. Buna dayanarak afyon ekiminde bir çok spekü-
lasyon ve baskı Türkiye'yi zor durumlara götürmüştür. Türkiyemizde bu tür 
iptilânın bir problem olmamasından mutluyuz. Sentetik benzerlerinin Ame-
rika'da, tıpla ilgili olanlar arasında bir hastanede ve bir yıl içinde 268 mepe-
ridin (sentetik) toksikomanları arasında 44 ü doktor, 44 ü nörs ve 9 u medikal 
teknisyen ve yardımcısı olduğu (1 / 3 i) tespit edilmiş bulunmaktadır. 

Bağımlılık konusunda eğitim, bilgisizlik veya doğal ürünlerin yetiştirici-
liği dilimlerinde sorumluluğun ne ölçüde ve kimlere yükleneceği hususu dü-
şünülmeğe değer. 

Memleketimizde kokain  ve hallusinogen tipi dependenslere nadir, esrar 
kullananların (18-35 yaş) gittikçe yayıldığını üzülerek görmekteyiz. Buna bir 
miktar ilâçları kötü kullanma alışkanlığını da eklemek doğru olur. Zira için-
de narkotik maddeler bulunan ve çeşitli nedenlerle kullanılan ilâçları ecza-
nelerimizden reçetesiz olarak sağlama olanaktır. 

Bu arada Japonya ve İskandinav memleketlerinde çocuk yaşta gençler 
arasında zamk ve diğer uçucu maddeleri koklama, aspirin, fenasetin, ami-
nopirin ve narkotik analjezik ve antipiretik karışımları kullanma eğilimi bir 
problem olduğu gibi bunların sağlığa zararlı oldukları da açıklanmış bulun-
maktadır. 

Alkol tutkusunda, alkolün parçalanma ürünü asetaldehit ile noradrena-
lin'in organizmada kimyasal birleşimi ile tetrahidroizokinolein'in şekillen-
mesinin düşünülmesi enteresandır. 

Dependens yapan maddelerin; kronik ve psikiyatrik problemleri özel 
tedavi, kontrol ve izlenmeyi gerektirir. 

Çok önemlilerinin tedavileri aşağıda özet olarak sunulacaktır. 

1 . Morfin derive ve sentetik benzerleri 

Alphaprodine (Nisentil), Anileridine (Leritine, Apodol), Apomorphine, 
Codeine, Dextromethorphan (Dormethan, Romilar), Dihydrohydroxycodei-
none (Oxycodone, Percodan), Diphenoxylate (Lomotil), Ethoheptazine (Zac-
tane), Ethylmorphine (Dionin), Fentanyl (Sublimaze), Heroin, Hydrocodone 
(Dicodid, Hycodan), Hydromorphone (Dilaudid), Levallorphan (Lorfan), Le-
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vopropoxyphene (Novrad), Levorphanol (Levo - Dromoran), Meperidine 
(Pethidine, Demerol, Dolantin), Methadone (Dolophine, Adanon), Meto-
pon, Morphine, Nalorphine (Nailine), Omnopon (Pantopon), Opium (Papa-
ver somniferum), Oxymorphone (Numorphan), Paregoric (Tinctura opii 
benzoica), Pentazocine (Talwin), Phenazocine (Prinadol), Piminodine (Alvo-
dine), Propoxyphene (Darvon). 

Bu maddelerle zehirlenmeler ya doz aşımından ya da tutku nedeni ile 
problemli diyarlarda senede binlerce (Heroin) oluşmaktadır. 

Narkotik analjezikler madde türüne, şahsın duyarlığına ve doza bağlı 
olmak üzere etkilerini santral sinir sistemi üzerine yaparlar. Örneğin morfin 
ve bir çok deriveleri korteks ve medullar merkezleri deprese, spinal merkez-
leri ise stimüle ederler. Kodein'in ise depresyona etkisi daha az stimülan etki 
daha fazladır. Meperidin ve deksropropoksifen etkileri kodeine benzer. Meta-
don, alfaprodin ve levalorfan'ın toksik dozlarının etkileri morfin gibidir. 
Tümünün yaptığı ölümlerde patolojik bulgular karakteristik değildir. 

Akut zehirlenmelerde; şuursuzluk, çok küçük miotik pupil, yavaş ve 
yüzeysel solunum, siyanoz, hafif nabız, mide ve bağırsaklarla safra kanalla-
rında spazm, bazan akciğer ödemi, kas titremeleri görülür. 

Kronik zehirlenmelerde ve tutkuya kapılanlarda belirtiler tam belirgin 
değildir. Göz bebeği darlığı, çabuk değişen davranış değişikliği, çevreyle sos-
yal bağlılığının bozulması belirgin belirtilerdir. 

Kesilmede; esneme, göz yaşı, pilomotor reaksiyonları, ağır mide - bağır-
sak belirtileri, kusma, ishal, kramp, terleme, solunumun hızlanması, tremor, 
midriasis, uykusuzluk, kilo kaybı ve kardiyovaskuler kollaps görülmektedir. 

Lavalorfan (0,5-1 mg) veya nalorfin (3-5mg) verilmesi, toksikomanda 
yokluk belirtilerinin hemen ortaya çıkması, teşhiste yardımcı olur. Toksiko-
man annenin yeni doğan çocuğunda da yokluk belirtileri görülmüştür. 

Tedavi: 

1- Ağız yolu ile alınmışsa mide - bağırsak boşaltılmalı, mide 1:1000 Po-
tasyum permanganat ile yıkanmalı ve bir miktarı (50 ml) midede bırakılmalı. 
Sod. sülfat (25 g) ve 2 yemek kaşığı hayvansal kömür verilmeli. 

Kan basıncı stimulanlarla düzeltilmeden, mide yıkaması yapılmamalı-
dır. 

Antidot olarak Lorfan 0,5-2 mg İ.V. (yavaş) ağır hallerde 1-2 saat ara ile 
tekrarlanabilir. 
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Metadon (Polamidon), Dolantin (Petidin) zehirlenmelerine karşı da ve-
rilebilir. Aynı nedenle Nalorfin (Lethidrone) 5-10 mg (toplam 40 mg) İ.V. 
kullanılabilir. 

Morfinin solunum depresyon ve öforik etkisine karşı Amifenazon (Dap-
tazol) iyi gelirse de analjezik etkisine değinmez. Bu buluş: Amifenazonun mor-
fin ve benzerleri ile birlikte verilmesi, iptilaya yol açmadan, solunum depres-
yonu yapmadan, analjezik etkinin oluşmasını sağlama olanağını vermekte-
dir. (Örneğin 30 mg Morfin + 15 mg Daptazol) 

N-Allynoroxymorphon (Naloxon) bir çok durumlarda iyi bir ilâç fakat 
opiatların solunum depresyonunu önleme etkisi güvenilir olmadığı gibi dozu 
(10 micr. g/kg) kritiktir. 

Striknin, (Lorfan yoksa) önce 5 mg sonra saatte bir 3 mg veya pikrotoksin 
20 mg s.c. 

2- Enjeksiyon yolu ile alınmış ise, enjeksiyon çevresine 1 mg Adrenalin 
20 ml serum fizyolojik içinde. Kol ve bacakta ise bandaj ve buz kesesi. 

3- Oksijen solutulmalı. 

4- Kataterle idrar kesesi boşaltılmalı. 

5- Uzun süren komada 5 milyon ü. penisilin ve 1 g streptomisin (pnö-
moni ve akciğer absesi için) günlük. 

6- Akut akciğer ödeminde 300-400 mikan alma, 1 /4 mg strophosid, 
60 ml % 40 lık levüloz içinde İ.V. 

Addict annenin yeni doğan çocuğunda görülen yokluk belirtileri ile sa-
vaşta ufak doz fenobarbital, klorpromazin ve elektrolit denge bozuklukları 
ile savaşmak Oksijen ve antibiyotik kullanılmıştır. 

Heroin: 

Daha şiddetli tutku yapar. En tehlikeli şahsiyet ve fizik yıkıntı oluşur. 
Enfiye ve yakılarak dumanı soluma veya enjeksiyon şeklinde kullanılmıştır. 
Aynı şırınga ve iğnenin kullanılması ile grup bireyleri arasında hepatit yayılır. 

Morfinden daha kuvvetli (6 katı)öfori yapar. Duygu ve seksüalite de yük-
selme, bir kaç hafta içinde yıkılma, iştahsızlık, zayıflama, akciğer ödemi ve 
şahsiyet çöküntüsü ile ilerler. Ölüm, yüksek doz veya cana kıyma ile oluşur. 
Çoğunlukla amfetaminle beraber kullanılır. 

Tedavi: 

Yukarıda bildirildiği gibi: Taşıyan ve sürenlerle savaşmak Tutkuluya 
hastane tedavisi gerekir. 
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Prednisolon 30-40 mg, yatıştırmak için Klorpromazin 25-50 mg (günlük 
160-200 mg) veya Rezerpin 1 / 2 mg (günlük 2,5-10 mg), Diazepam 5-20 mg 
(tekrarlanan dozlar halinde). 

Kodein, Dicodid, Thebaconum (Acedicon)ve benzerlerinde öforik etki 
az görülür. Acediconla kötü kullanma görülmüştür. Akut zehirlenme ve te-
davileri morfin gibidir. 

Darvon (çocuk 4-5 tablet, büyükler 10-13 tablet.) ile kramp ve koma gö-
rülmüştür. Mide yıkama, Nalorfin, antikonvulzan maddeler verilmeli, peri-
toneal diyaliz uygulanmalıdır. 

Apomorfin; LD 0,65 g kramp, kollaps, koma, solunum felci yapar. Süt e-
men çocuklara mg'ı tehlikelidir. Zehirlenmelerde; Diazepam, Aramin, İ.V. 
infüzyon halinde Angiotensin ve Noradrenalin (Arterenol) kullanılır. 

2 . Halusinogenler: 

Esrar, LSD, STP, Meskalin, DMT, Psilocin ve Psilocibin, indol halkası 
taşırlar. 

Cannabis Sativa  f-İndica): 

Etken madde Tetrahidrokannabinol (aromatik alkoldür. 200 milyon in-
sanın kullandığı tahmin edilmektedir. 

İçilme ve oral yolla (Mısır) kullanılmaktadır. Şahsiyet bozukluğu ve diğer 
tutkulara (Heroin) yol açma olasılığı var. Açlık belirtisi ve pratik olarak tole 
rans şekillenmez. 

Zehirlenme: 

Renkli fantastik görme değişiklikleri ve öfori görülür, şuur az çok etki-
lenir. Hipertansiyon, motorik enkordinasyon, hissi belirtilerin artması, 
serbest fonksiyonlarda otomatizmuz, huzursuzluk, korku hissi, zehirlenme-
nin özellikleridir. Zaman ve yer duygusu kaybolur, bu dönemde de telkine 
elverişlidir. 

Ağır zehirlenme (veya duyar kimselerde) delirium, amnezi, kısa veya 
uzun süren bir dönemden sonra belirtiler kaybolur. Ruhsal konstitüsyona 
bağlı olmak üzere uyarılma ve zorbalığın artması, cinayetle sonuçlanır. Ze-
hirlenmede, derin uykudan sonra ertesi gün sarhoşluk belirtileri ile kendine 
gelme görülür. 

Kronik (alışkanlık) durumda; laringitis, bronhitis, nervöz bozukluklar, 
delirium, depresif psikoz, şahsiyetin dağılması, beyne ait organik belirtiler, 
korku hissi karakteristiktir. 
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Tedavi:  Morfin gibidir. 

Meskalin fPeyoteJ: 

Echinocactus (Lophophora) williamsii, kaktüsünün kuru meyveleri veya 
0,2-0,5 g Meskalin kusma, renkli görme, akustik halusinasyon yapar, esrarda 
olduğu gibi şuur bozulmaz. 

Güney Amerika'da kullanılmaktadır. 

Psilocybin,  psilocin (4-hidroksitriptamin derivesi): 

Psilocyba mexicana adlı mantarın etken maddesi ve sentetik olarak da 
yapılmıştır. LSD gibi etkili, artistik (renk, şekil) uyarmalar yapar, tolerans 
hızla gelişir. 

DM T  (Dimethyltryptamine): 

Sentetik ve Güney Amerika'da yetişen Piptadenia peregrina etken mad-
desi. Sigara gibi içilir, etki bir saat kadar devam eder. 

DET,  Diethyltryptamine: 

Sentetik bir maddedir. 

STP,  DOM (2,5-Dimetoxy  - 4 - Methylamphetamine): 

Sentezle elde edilmiştir. Çok tehlikeli bir hallusinogendir. Etki uzun sü-
rer. 1970 de araştırma döneminde hipilerin eline geçmiştir. Deli ve kudur-
muş gibi krizler yapmaktadır. 

MDA (Methylene  Dioxyamphetamine): 

Sentetik bir maddedir. 

Dimethyl  serotonin  (Bufotenine): 

Piptadenia peregrina, Amanita muscaria ve Bufo marinus (deri sekretin-
de) da bulunur, sentezle de yapılmıştır. 

İbogaine: 

Tabernanthe iboga bitkisi etken maddesi. 

Harmine, Harmaline: 

Banisteria caapi, Peganum harmala (üzerlik otu) etken maddeleri 

Ditran,  Phencyclidine  (Sernyl): 

Sentetik bir maddedir. 
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Bu maddelerle husule gelen zehirlenmelerde belirtiler; hiper eksitabi-
lite, kontrolsüzlük, ataksi, hipertansiyon veya hipotansiyon, koma ve sürekli 
psikotik durum. 

Tedavi: 

Klorpromazin 0,5-2 mg/kg İ.M., komayla barbitüratlarda olduğu gibi 
savaşılır. 

LSD (Lysergic  Acid Diethylamide): 

LSD, ergo alkaloid'lerinden sömisentetik olarak elde edilmiştir. LSD25 

lizerjik asidin dietilamididir. Sandoz firmasının 25 numaralı sentez ürünüdür. 
Hofmann tarafından sentez edilmiştir. 

İnsanlarda, hallusinasyon için 250 mikrogramı yeterli olmaktadır. Sinir 
sisteminin farklı bölgelerinde ve özellikle kortekste lökalize olmaktadır. Di-
ensefalde limbik sistemde, retikular formasyonda da etkisini göstermektedir. 
Serotonini (5-Hidroksitriptamin) monoamino oksidaz inhibitörleri aracılığı 
ile 5-hidroksiindol asetike dönüştürerek etkisini inhibe etmektedir. LSD et-
kilerini de serotonin antagonize etmektedir. Bu düşünce ile halusinojen etkisi 
olmayan serotonin antagonistlerinin sentezine çalışılmıştır. 

LSD, organizmada fosfat metabolizmasına da etkir. Şizofreniklerde id-
rarda fosfat miktarı (LSD verilmiş) normallerden daha az olmaktadır. ACTH, 
şizofreniklerde ve LSD alanlarda fosfat atımını arttırmaktadır. Glukoz oksi-
dasyonunu da stimüle etmektedir. 

Denemelerde LSD verilen hayvanların beyinlerinde asetilkolin mikta-
rının fazlalaştığı görülmüştür. Kanda 5 mikrogram LSD oldukta % 50 beyin 
ve kan kolinesterazının inhibe edildiği gösterilmiştir. 

LSD, hamilelikte alındığında çocuğun bacaklarında formasyon bozukluğu 
(teratojenik etki) görülmüştür. 

Lenfositlerde ruptür ve kromozom anomalileri tesbit edilmiştir. (File-
delfiya tipi, miyeoloid lösemilerdeki gibi). 

Bu bulgularla LSD nin gerçek bir teratojenik etkisinin varlığı anlaşıl-
mış bulunmaktadır. 

Alındıktan 30 dakika sonra karaciğerde konsantrasyonun arttığı gösteril-
miştir. Böbrek, surrenal kapsül, akciğer, pankreas, kalın bağırsak, kalp, kas-
lar ve beyinde sıra ile toplanmaktadır. Beyin, kandan daha az bir miktarını 
alır ve kısa bir süre sonra kaybolur. 

LSD; solunum, böbrek ve bağırsak yolu ile elimine olmaktadır. İki saat 
sonra kalın bağırsaklarda bulunması safra ile atıldığını gösterir. Kanda deği-
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şikliğe uğramadığı halde dokularda suda çözünür bir bileşiğe dönüştürülmek-
tedir. 

LSD tutkulular ağız yolu ile şeker üzerinde alırlar, 45 dakika sonra 
etki göstermektedir. İnjeksiyonla İ.V. 10 mikrogram miktarı hemen belirtiler 
gösterir, 20-50 mikrogram tam etki, 200-250 mikrogram toksik etki yapar. 

Ufak dozlar (30 mikrog.) ağız yolu ile düşünce açısından fikri bozukluk-
lar, zaman kavramı ve karakter değişikliği, görme bozukluğu, orinoit belir-
tiler, depersonalizasyon, normal şekillerin bozulması (illizional), gerçek gö-
rüntülerin ters dönmesi, sempatomimetik (midriazis, kan basıncı yükselmesi, 
hipertermi) belirtiler görülür. Şahıs bu belirtileri yavaş yavaş üzerinden ata-
rak normale döner. 16-21 yaş arasındaki gençlere grup gezilerde ve zaman 
zaman artan ve kaybolan kullanma peryotları göstermektedir. Cennete, 
sonra cehenneme gittiklerini duyarlar. Bir şey bulma arzusu vardır. Bir alan, 
almakta devam eder. Sonra kendilerini psikiyatri kliniğinde bulurlar. 

Başarısız olanlar, bir şeyi isteyip yapamayan ve mistik macera arayanlar 
(şair, müzisyen, artist) kendini tanıtamayan, çevresinden izole ve farklı ol-
mak isteyenler bu tutkuya kapılırlar. 

Psikolojik alışkanlık yapar, fiziksel bağımlılık yapmaz. LSD alınmadığı 
zamanlarda da, dış irkilmeler ve ruhsal rahatsızlıklarda da LSD krizine gire-
rek kaza veya cinayet yapmaktadırlar. Bu nokta çok önemlidir. 

Tedavi: 

1- İnjekte edilebilen barbituratla, zehirlenme krizleri giderilebilir. 

2- Sodyum suksinat veya amfetamin. 

3- Nöroleptiklerden klorpromazin veya Levomepromazine İ.M. daha 
iyi sonuç vermektedir. 

4- Azasiklonol, klorpromazin'den daha az etkili görülmüştür. 

5- Rezerpin aktivitesi daha yavaş olmaktadır. 

Savaş: 

Çok küçük dozlarda etkili olduğu için kontrol güçleşmektedir. Saklanı-
lan yerleri bulmak çoğu kez mümkün olamamaktadır. 

3. Kokain ve benzerleri: 

Güney Amerika, Java, Bolivya'da yetişen bitkinin (Erythroxylon coca) 
yapraklarında bulunur. 

Çok dilue miktarlar mukozada anestezi ve analjezi yapar. 
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Emilme etkisi çeşitli beyin merkezlerini uyarır, yüksek dozlarda felç ya-
par. 

Öldürücü etki; alışkanlık yok iken 1-2 g oral, 0,2-0,3 s.c. Şahsi duyarlık-
lar çok farklı, ufak dozlar fazla duyarlıklarda şok ve ölüm yapar, 3 g'a daya-
nanlar da var. 

Belirti: 

Kokain şoku: Duyarlarda ufak dozlarda, nadiren prokain (Novokain) 
ile, çoğunlukla percain ile (bugün bunun için kullanılmıyor), mukozaya sürül-
mek veya göze kazara damlamakla, infiltrasyon anestezisinde kullanıldıkta, 
hemen korku hissi, uyarma, ağır şok, solukluk, solunum tehlikesi, soğuk ter, 
nabız düşmesi (terminalde hissedilmez) olur. Kan basıncı şiddetle düşer, has-
ta derin komaya girer, enerjik tedaviye rağmen ölüm gelebilir. Bazen taşikar-
di ve yüzde kırmızılık da oluşur. 

Tedavi: 

1- Adrenalin, 1 mg derhal İ.V. hafif hallerde İ.M. iyilik olmazsa Norad-
renalin infüzyonu (4 mg 250 ml plazma içinde) İ.V., ve Hidrokortizon 250 mg. 

2- Mukoza hemen yıkanmalı, tampon varsa uzaklaştırılmalıdır. 

3- Oksijen verilmeli, İ.M. 0,5 g Prethcamid ( = Micoren, Geigy) solu-
numu uyarır, intubasyon, yapay solunum uygulanmalı. 

4- Kalsiyum glukonat 20 ml 10 % İ.V., iyileşme olmazsa 10-15 dak. son-
ra tekrarlanabilir. 

5 - Yutma refleksi anestezisinde, aspirasyon yapılmalıdır. 

Akut  zehirlenme: 

Ya fazla duyarlık veya alışmalarda (artan dozlardan) veya miktar neaeni 
ile oluşur. 

Hafif zehirlenmede santral fonksiyonlarda artma veya inhibisyon, kadın-
larda bariz seksüalitenin artması, dans delililiği (vücut hareketlerinin art-
ması) görülür. 

Ağır hallerde sempatikus uyarması, pupil genişliği, belirgin taşikardi, yüz 
kızarması, terleme, hiperventilasyon, ateş ve kan basıncı yükselmesi, ellerde 
tremor. Amfetamin zehirlenmesi tablosu, anoreksi hali akut hipertireoz'a 
benzer. Atropin zehirlenmesinden mukozaların kuruluğunun olmaması, 
terleme, pupil reaksiyonun ve ışığa duyarlığın olması, Akomodasyon felcinin 
olmaması ile ayırd edilir. 
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Epileptiform kramplar, kaslarda hipertoni ve hallusinasyon (renkli ve 
seksüel yapıda), konuşma güçlüğü, artan solunum düzensizliği, yüksek doz-
larda şuursuzluk. Çeyn stok tipi solunum, solunum felci, ağır sirkülasyon 
kollapsı, ölümle sonuçlanır. 

Fazla sempatikus uyarılmasından Hipertreos, kronik kokainismusda 
oluşabilir. 

Tedavi: 

1- Mide yıkanır, 240 ml potasyum permanganatla yıkanmalı ( % 0 1 ) ve 
60 ml sıvı midede bırakılmalı ve 20 g kömür, 25 g sod. sülfat sonda ile veril-
melidir. 

2- Çok uyarılmış hallerde Diazepam 10-20 mg İ.V., az etki oldukta İ.V. 
narkoz (Narconumal veya Evipan) gerektiğinde uzatılır. Hafif hallerde kloral 
hidrat 2 g oral veya klizma halinde. Morfin kullanılmaz, felç devresinde solu-
num merkezi felci yapar. Klorpromazin 25 mg verilebilir. 

3- Felç devrinde: İntubasyon, oksijen solunumu, şok'da İ.V. İzotonik 
250 ml glukoz içinde 4 mg noradrenalin ve levüloz çözeltisi kullanılmalıdır. 

Kronik  zehirlenme: 

Peru ve Bolivya'da koka yaprakları çiğnenir. En tehlikelisi saf droğu en-
fiye gibi kullanma şeklidir. Bu nedenle toksikomanların burun perdesinde 
ülserler oluşur. Bütün savaşmalara rağmen iptila yayılmıştır. Bağımlı olanlar 
karşılıklı yardım görürler. Stimulan etkileri yanında inhibisyon'da yapar. 
Artist ve bisiklet sporcuları kullanmaktadırlar. Özel arkadaş toplulukların-
da, gece klüplerinde, seksüel artırıcı olarak kullanılmıştır. Toplu kullanma 
bakımından tehlikelidir. 1-2 g iştahı kaldırdığı için zayıflama yapar. 

Kadında seksüel inhibisyon kalkar, şiddetle yükselen şehvet hissi ve li-
bido öndedir. Erkekte libido artar, potenz yükselmez. 

İ.V. Kullanma: 

En tehlikeli bağımlılık 10 dakikada bir İ.V. kullanılmış olmasıdır. Böyle-
ce uyarıcı fazdan geçilmiş ve psikopatik konstitüsyon pranoid ve akustik 
halusinasyon oluşur. Hemen tedaviye alınmalıdırlar. 

Kokain ve Heroin birlikte veya amfetaminle kullanma daha tehlikelidir. 
Günlük doz 10 g. a kadar çıkar. 

Abstinens belirtileri daha çok psişiktir. Başağrısı, uykusuzluk, iştahsız-
lık ve zayıflama görülür, ilâç temini için hırsızlık, zor kullanma, ahlak düşük-
lüğü belirgindir. 
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Belirti:  Zayıflama, solukluk (gri renk), tremor, pupil genişliği ve taşikar-
di, deride ufak hayvancıkların yürüdüğü hissi, işitme halusinasyonu, manik 
uyarmalar, delilik. 

Tedavisi, psikiyatriktir. 

Prokain  (Novocain): 

Kokain gibi etkir, fakat bazen küçük dozlarda da oluşur. Sulfonamide 
allerjisi olanlar buna da allerji kazanırlar. 

Fazla  Doz: 

Maksimal doz 0,6 g. dayanma, çözeltinin konsantrasyonuna ve adrenali-
ne bağlıdır. 

İ.V. yavaş infüzyon (20-60 dak.) 0,5 g'a kadar dayanma olabilir. S.c. 3-5 
g'a kadar, yine etki duyarlığa ve çözelti konsantrasyonuna bağlıdır. Konsant-
re çözeltiler çabuk emilme ve yavaş yıkılamaya uğrar. Adrenalin toksisiteyi 
% 120-130 artırır. Petidin ve kinidin de etkiyi arttırır. 

Belirti: 

Baş dönmesi, sıkıntı hissi, ağır kollaps, koma, kramp ve solunum felci. 

Profilaksi: 

Barbitürat (Fenobarbital) 0,1-0,2 g ve 0,1 g kafein lökal anesteziden ya-
rım saat önce oral veya s.c. koruyucu olarak kullanılır. Çözeltilere fazla ad-
renalin koymamalı (10 ml Prokain çözeltisi °/o o 1 Adrenalinden 1 damla). 
Duyar kimselere adrenalin yerine Hipofiz preparatı Pharmatonin kullanıl-
maktadır. 

Tedavi: 

1- Solunum durmasında: Yapay solunum, intubasyon (en az 2 saat). 
Hidrokortizon 250 mg İ.V. 

2- Prethcamid (Micoren) 0,25-0,5 g ve 25-50 mg Efedrin yavaş İ.V. 

3- Kramplarda: İ.V. kısa etkili Thiopental ( = Penthotal sodium Ab-
bott soluble 0,1-0,15 g, yavaş İ.V.) maksimal 0,25 g. 

4- Kalp durması: Kalp masajı, yapay solunum, oksijen solunumu. Geri-
si diğer kalp durmalarında olduğu gibidir. 

Panthesin ve Pantocain: 

Procain gibi belirti yapar, fakat daha hızlı ve şiddetlidir. 
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Nupercain fPercainJ  Clincain: 

En tehlikelilerdendir. Sayısız zehirlenme görülmüş artık kullanılmama-
lıdır. Ölüm dozu 4 mg/kg dır. 

Anestezin: 

Sansibilize olmadan, kaçınılmalıdır. Süt emen ve küçük çocuklarda met-
hemoglobinemi, siyanoz, kollaps, hemolitik anemi yapmaktadır. 

Tedavi:  Nitrobenzol zehirlenmesine bak. 

Procainamid  (Pronestyl  v.b.J: 

Ventriküler ekstrasistol ve miyokart uyarılmalarında tedavi amacı ile 
kullanılır. 

Fazla dozda çeşitli kalp blokajı hatta total blok ve kalp durması yapar. 
Çocuklar özellikle duyardırlar. Nadiren agranulositoz, artralji, lenf bezleri 
şişkinliği, lupus eritematozis (reversibl) görülür. 

Khat: 

Doğu Afrika ve Arab yarımadasında kültürü yapılan Catha edulis bitki-
sinden elde edilir. Yaprakları çiğneme tutkusu oluşmaktadır. Amfetamin 
gibi etkir. 
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E. Z E H İ R L İ B İTKİLER : 

İnsan oğlunun; varlık bilincine erdiği günden bu yana hastalığını iyi 
edecek aracı, ilâcı, doğada aramış ve bilmeden, içgüdü ile bitkileri kullan-
mağa başlamış olması doğaldır. Bu içgüdü ile, yaban ve evcil hayvanların da 
aynı yola, baş vurdukları izlenmiş bulunmaktadır. Örneğin, ateşli aslanların 
Mandragora, gözü ağrıyan kırlangıçların Chelidoniumdan yararlandıkları, 
yaban keçilerinin zehirli ok yaralarını iyi etmek için Dictamnus yedikleri ve 
yaralarını bununla örttükleri, midesini boşaltmak için kedilerin ot yedikleri 
görülmüştür. 

İnsanların bitkileri ilâç olarak kullandıklarını çok eski uygarlıklarda (Sü-
mer, Asur, Babilliler, M.Ö. 5000-300), Mısır (M.Ö. 1500), Yunan (M.Ö. 460) 
kaynaklarından öğrenmiş bulunuyoruz. 

Bitkiler; iyi edici amaçla kullanıldıklarında, zehirlenme ve ölümler, hat-
ta yiyecek olarak kullanıldıklarında salgın hastalık gibi toplu ölümlere yol 
açmışlardır. Bitki zehirleri, zehirlenmelerde de kullanılmıştır. Pontus kralı 
Mitridates (M.Ö. 132-63) zehirli bitkiler yetiştirmiştir. 

Zehirli bitkiler, çeşitli familya hatta aynı familyanın türleri içinde bile 
etken maddenin kimyasal yapı ve toksikolojik etkileri bakımından farklar 
göstermektedir. 

Zehirli bitkiler ile zehirlenmeler; halk hekimliğinde (amprik) kullanma, 
doz, yanılma, kaza, meyvelerinin özellikle çocuklar tarafından (kır ve park-
larda) yenmeleri sonucu oluşmaktadır. 

Bu bölümde; zehirli bitkilerin Türkiye'de bulunan ve yabancı en 
önemlileri, esas etken maddeleri ve etkilerine göre sıralanarak toksikoloji 
ile ilgili yönlerine değinilecektir. 

I. ESAS E T K E N MADDESİ A L K A L O I D O L A N BİTKİLER 

Conium Maculatum (Baldıran): 

Bütün organlarında d-koniin (tohum % 1), konhidrin, psödokonhidrin, 
konisein, N-metilkoniin ve flavon glikoziti diosmin bulunur. 
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Koniin sıvı bir alkaloiddir. 60 mg'ı zehirlenme, 0.15-0.3 g ölüm yapar. 
Motor sinir uçlarını felç (kürar gibi) eder. Sokratın zehirlendiği maddedir. 
Solunum sinirlerinin periferik ve santral (asfeksi) felç olmasına kadar, şuur 
yerindedir. Genel mide bağırsak iritasyonları yanında, felç (dil, kol ve bacak-
lar), midriazis karakteristiktir. 

Tedavi: 

1- Mide, bağırsaklar boşaltılır. Üniversal antidot veya hayvansal kömür 
(2 çorba kaşığı). 

2- Striknin (refleks bağlantı yerlerini uyarmak için) 2 mg saatta bir veya 
pikrotoksin 10 mg s.c. (% 1 çözelti) 1-2 saatta bir, santral orijinli felçleri çö-
zer. Gerektiğinde, kan basıncını yükseltmek için levarterenol (% 5 dekstroz 
içinde) verilmelidir. Ağır hallerde intubasyon, traketomi, oksijen solunumu 
yapılır. 

Kürar: 

Chondrodendron tomentosum'un etken maddesi, amazon ok zehiri. 
sinir endplatlarda asetilkolin reseptörlerini bloke eder. 

Zehirlenmelerde, prostigmin 1 / 4 - 1 / 2 mg İ.V. verildiğinde hemen 
etki görülür. 

Kürar deriveleri d-tubokurarin klorit, dimetiltubokürarin (v.b.), sen-
tetik kas gevşetenler, dekametonium (pentametonium iodit ile nötrali-
ze edilebilir, 0.04 g), Suksametonium (psödokolinesteraz ile parçalanır). Ze-
hirlenmelerde; şahıslar arasında değişen fazla duyarlıklar görülmüştür, pros-
tigmin kullanılması tehlikelidir, etkiyi kuvvetlendirir. 

Aethusa cynapium  (Küçük su baldıranı, Doğu Karadeniz). 

Koniin ve koniin benzeri alkaloidler tutar. 

Cicuta  Virosa: 

Sikutoksin (yüksek doymuş alkol). Taze bitkide % 0.2 kuruda % 3.5 
sikutoksinin bulunur. Bir yumru (2-3 g) zehirlenme ve ölüm yapar. 

15-90 dakika sonra baş dönmesi, salivasyon, kusma, santral kramplar 
(tonik, klonik) 1-2 saat içinde solunum durması ile ölüm gelir. 

Etki pikrotoksin (Anamirta cocculus) e benzer. 

Benzer etkiler, Buxus sempervirens  (Buksin ve diğer alkaloidler), cori-
aria myrtifolia  (Koriamirtin etken maddesi) ile Oenantha crocata  (azotsuz 
önantotoksin) ile de oluşur. 

Bu bitkilerle oluşan zehirlenmelerin tedavisi strikninde olduğu gibidir. 
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Taxus  Baccata: 

Tohum (meyvenin etli kısmı zehirsizdir) ve yapraklar (abortif olarak 
kullanılmış) zehirlidir. 

Taksin alkaloidi ve taksikatin glikoziti ve bir çok diğer etken maddeler 
tutar. 

3 yemek kaşığı yaprak, 1-2 saat içinde baş dönmesi, şuursuzluk, midri-
azis, ağızda kuruluk, bradikardi, yüzey solunum, kollaps ve solunum felci 
sonu ölüm yapmaktadır. 

Tedavi: 

Belirtilere yöneltmiş tedavi, yapay (aletli) solunum, kan değiştirilmesi 
öngörülmüştür. 

Strychnos  Nux-Vomica  (Karga büken): 

Tohumunda; striknin, brusin, vomisin alkaloidleri bulunur. 

Striknin tedavide ve rodentisit veya cana kıyma aracı olarak kullanılması 
ile zehirlenme ve ölüm görülmüştür. 

Yetişkin bir insan için MLD 75 mg olarak bildirilmiştir. 

Striknin motor nörondaki Renshovv hücresinin inhibitör etkisini kaldırır. 
Etkileri; koku, görme, işitme, tat ve dokunma duygularının artması, hafif 
uyarmalarda gerilme, konvülziyon, solunum kaslarının kasılması, asfeksi, 
kan basıncının yükselmesi, solunum bozukluğu, solunum merkezinin depres-
yonu (asfeksi) ve 2-3 konvülziyonla ölümün gelmesi ile özetlenebilir. Siya-
noz ve rigor mortis'in erken gelişmesi karakteristiktir. 

Tedavi: 

1- Eterle veya İ.V. devamlı narkoz, örneğin Pentotal sodium veya diğer 
barbitürat türü (Fenobarbital, günde 1 g'a kadar) ile. hafif hallerde günde 2 
defa 2 g kloral hidrat klizma şeklinde. Diazepam 20-50 mg gerektiğinde tek-
rar edilebilir. Morfin verilmez. 

2- Myorelax (glycerin-guajacol-aether) Miyenesin analoğudur. İnfüzyon 
şeklinde 2 g İ.V. (200 mg striknin etkisini yenmiştir) 

3- Diurezi sağlamak için Mannitol ve Lasix. 

Asfeksinin ağırlığında, traketomi ve kürarla kombine, yapay solunum 
gerekir. Solunum yolundaki sekresyon uzaklaştırılmalıdır. 

Lolium temulentum (Delice): 

Tohumlarında yapısı tam aydınlanmamış piridin bazı, Temulin % 0.06 
alkaloidi tutar. 
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Temulin santral felç yapıcı bir maddedir. Ataksi, motorik felç, vücut ısısı 
düşüklüğü, midriazis, solunum felci yapar. Tahıla karışmakla (eskiden) zehir-
lenmeler görülmüştür. Tedavi belirtilere yöneliktir. 

Nicotiana tabacum (Tütün): 

Çeşitli kültür örnekleri olan bir bitkidir. Yapraklarda % 0.6-9 Nikotin 
(sıvı) alkaloidi bulunur, l-nikotin daha etkilidir. Her yolla (deri dahil) kolay 
emilir. Tarım savaşta kullanmalarda yanlışlıkla zehirlenmeler olmuştur. 

Nikotin, kavşakları geçici olarak uyardıktan sonra vejetatif sinir gang-
liyonlarını felç eder. Yetişkin insan için MLD 60 mg (1 damla) dır. Kardiyak 
atrium ve arteriollerin kromafin dokularından noradrenalin deşarjını oluş-
turur. Bu bakımdan kalp ve damar hastaları sigara içmemelidirler. Yüksek 
dozlar santral sinir sistemi ve solunum merkezini felç eder. Taşikardi, hiper-
tansiyon, iskelet kaslarında kürar benzeri etki, solunum ve sirkülasyon 
bozuklukları, mental konfüzyon, kas dermansızlığı, koordinasyon bozukluk-
ları, kendinden geçme, klonik konvulziyon sonra kollaps, solunum durması 
(kalp bir süre atar) ölüm oluşur. 

Kronik zehirlenmelerde, günde 20 sigaradan fazla içenlerde (bir paket 
sigara 300 mg nikotin) entoksikasyon ve belirgin vejetatif labilite, iştahsızlık, 
zayıflama, uykusuzluk, hafif tremor oluşur. Tütün işçilerinde tütün tozu solu-
makla kronik toksisitenin oluştuğu nadir görülmüştür. Vasküler yakınma-
lar ortaya çıkar. Pektor anjini, enfarktus'a yakalanabilirler. Koroner sikleroz, 
akciğer karsinomunun oluşmasından, söz edilmektedir. 

Alkol ve nikotin entoksikasyonunun ambliyopi'ye neden olduğu bildiril-
miştir. 

Vücuda giren nikotinin % 90'ı metabolize olmakta % 10'u vücut sıvı-
larında yayılmaktadır. Sigara içenlerin kanında (0.001-0.002 mg/10 ml) ve 
idrarında (0.001-0.01 mg/10 ml) nikotin bulunur. 

Tedavi: 

Ağız yolu ile oluşan zehirlenmelerde medikal kömür (bol miktarda) 
verilmeli ve mide 240 ml °/0) 1 potasyum permanganat ile yıkanmalı ve 60 ml 
si midede bırakılmalıdır. 

Deri bulaşması sabunlu su ile yıkanmalıdır. 

1 - Uyarıcı olarak, sıcak koyu kahve veya çay. 

2- Konvülziyonlarda kloral hidrat 3 g İ.M. veya rektal, Fenobarbital 
0.2 g İ.M veya İ.V., gerektiğinde tekrar edilir. Hayvan deneylerinde antipar-
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kinson ilâçlar iyi geldiğinden Akineton 5-10 mg İ.M (ağır durumlarda 5 mg 
İ.V.) 24 saatta total 20 mg tavsiye edilmiştir. 

3- Başlayan solunum felci ile savaş için intubasyon, oksijen solunumu 
ve aletli yapay solunum uygulanmalıdır. 

Korunma:  Günde 10 sigaradan fazla içilmemeli, filtreli sigara, pipo, püro 
içilmesi öğütlenmektedir. 

Sarothamnus  Scoparius: 

Tohumlarda esas alkaloidi l-spartein (oksijensiz sıvı, anilin kokulu madde) 
dir. Bitki ile zehirlenme pek az olur. Eskiden medisinal olarak kullanılmıştır. 

Tedavi:  Zehirlenmelerde genel ve belirtilere (dolaşım, solunum bozuk-
lukları) yönelik tedavi uygulanır. 

Lupinus f-albus,  -luteus, -angustifolia)  (Yahudi Baklası) 

L Angustifolia: 

Tohumlarda başta Lupinidin (spartein) olmak üzere Lupinin, Lupanin, 
glikoalkaloid Vernin, alkaloitleri (% 1-1.5 toplam) bulunur. 

L. albus tohumları, hayvan denemelerinde kan şekerini düşürmüştür. 
Hayvanlarda zehirlenmelere neden olmuştur. Bir çocuğun zehirlenmesinde 
de taşikardi, kollaps, paralitik ileus görülmüştür. 

Zehirlenmenin tedavisi yukarıdaki gibi. 

Laburnum anagyroides,  Laburnum vulgare  (Sarı Salkım): 

Park ve bahçelerde yetiştirilen ağaç olup, tohum (% 1.5-3) yaprak (% 
0.3) ve çiçek (% 0.2) lerde piridon halkalı stisin alkaloidi bulunur. 

Stisin, medulla oblangata merkezleri (Vazomotor, solunum, kusma) 
üzerine etkilidir. Önce uyarır, taşikardi, midriazis, delirium yapar, sonra 
felç eder. Güvercinlerde striknin benzeri kramp yapar, insanda da tonik-
klonik kramplar yapabilir. Çocuklarda, tohumlar, tatlı lezzetli dal ve kök-
lerini çiğnemekle, keçi sütü içmekle (keçiler buna ve tütüne dayanıklıdırlar) 
oluşabilir. 

Tedavi: 

Mide ve bağırsaklar boşaltılmalı, hayvansal kömür verilmelidir. 

Uyarmalarda klorpromazin 25 mg. Fenobarbital 0.1-0.2 İ.M. verilir. 

Solunum felci için Prethcamid (Micoren) verilmeli, olanak varsa intu-
basyon, aletli yapay solunum yapılmalıdır. 
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Anagyris  foetida: 

Akdeniz kıyı şeridinde yetişen ağaççık. 

Daha çok bakla gibi tohumlarında, yaprak ve genç dallarda Stisin yanın-
da, Anagirin ve Spartein alkaloidleri bulunur. B grubu vitaminlerini andıran 
fakat hoş olmayan bir kokusu karakteristiktir. 

Diğer hususlar Laburnumda olduğu gibi. 

Atropin Grubu: 

Solanaceae Fam.nin bir çok türlerinde Hiyosiyamin ve Skopolamin (Hi-
yosin) gibi önemli alkaloidler bulunur. 

/-  Atropa  belladonna (Güzelavrat  Otu): 

Esas etken alkaloid l-hiyosiyamin, az miktarda atropin, l-scopolamin, 
apoatropin (atropamin) ve belladonin tutar. Yaprakta genel alkaloid % 0.55 
oranında olup, çoğu l-hiyosiyamindir. Kökte % 0.45-0.85 miktarında, genel 
alkaloidin % 97 si l-hiyosiyamindir. 

L-hiyosiyamin (ve d / l hiyosiyamin = atropin) yüksek dozlarda santral 
sinir sistemini uyarır, çok küçük dozlarda ise periferde kolinerjik sinirleri 
felç eder. Tedavide bu iki etkiden faydalanılmaktadır. 

L-skopolaminin santral etkisi, çok az uyarıcı etkisini örtecek şekilde ve 
özellikle psikomotor bölgede yatıştırıcı olarak görünür. Aynı etki solunum 
merkezinde de görülür. Öldürücü dozlarda bu merkeze olan etki irreversibl 
felçle sonuçlanır. Bu bakımdan opiat, narkotik maddeler ve santral yatıştı-
rıcılarla kombinasyonları sinerjik etki ile çok değerli tedavi görevi yapar-
ken, toksisiteyi de unutmamak gerekir. Perifer etkileri örneğin göz etkisi 
(midriazis) çabuk ve kuvvetli olur fakat atropinden daha kısa etkili olarak 
görülür. Taşikardi yapmaz, hatta bradikardi görülmesi nadir değildir. 

Zehirlenmeler doz hataları, bilgisiz ampirik tedavi uygulamaları veya 
çocukların meyvelerini yemeleri ile oluşmaktadır. 

Atropin zehirlenmesinde; ağız ve boğazda kuruluk, ses kısıklığı, pupil 
genişliği ve akomodasyon felci, yüksek dozda vagus felci, yüzde kızarma, 
taşikardi (dakikada 120-160), santral uyarma belirtileri, delirium, şiddetli 
motorik rahatsızlıklar, bitkinlik, uyku, ölümle sonuçlanan durumlarda derin 
koma görülür. Atropa belladonna ve Datura stramonium, mideyi irkilterek 
kusma da yaparlar. 

Hiyosiyaminoleat hazırlanması esnasında, solunumla zehirlenme oluş-
muştur. 
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Çeşitli belladon preparatları ile doz ve yanlış kullanma, cana kıyma iste-
ği ile zehirlenmeler görülmüştür. 

Homatropin damlası veya 1 mg'ın altındaki dozla fazla duyarlık belir-
tileri görülmüştür. 

Zehirli bal (andromedotoksin) ve Lolium temulentum zehirlenmesi, 
atropin zehirlenmesine benzer. 

Tedavi: 

1- Mide hemen boşaltılmalıdır. Bunun için sıcak bir bardak suda 1 kaşık 
tuzlu su, Apomorfin 0,01 g s.c. (1-2 yaşındaki çocuklarda kullanılmaz) veril-
melidir. 

2- Antagonist etki için Fizostigmin (Eserin salisilat % 0.5 çözeltisi) 
1-2 mg İ.V. hemen etki gösterir. Ağır zehirlenmelerde 30-60 dakikada bir 
tekrarlanabilir. Etkili olmadığı durumda Prostigmin 0.5-2.5 mg İ.M. veya İ.V. 
ya da Prostigmin bromid (Mestinon) 3-5 mg çocuklara 1 mg İ.M., ağız kurulu-
ğu kaybolana kadar, verilmelidir. 

Beta reseptör blokajları (İnderal 1 Ampl. İ.V.), deneysel iyi sonuç verir 
fakat fizostigmin kadar çabuk etkimezler. 

Sedativler, yalnız eksitasyon döneminde verilir. Klorpromazin 25-50 
mg İ.V. (çocuklara 1 mg / kg) çok iyi etkimektedir. 

Daturada, scopolaminin felç etkisi önde geldiğinden kramp görülmez. 
Burada da fizostigmin çabuk etkir. Derin komada, intubasyon ve aletli yapay 
solunum gerekir. 

Homatropinin santral uyarıcı ve sonunda felç edici etkisi atropin gibidir. 
Etki atropinden daha çabuk ve geçicidir. 

Bellergal (100 tablet) zehirlenmesinde, hafif atropin, kuvvetli uyku ilâ-
cı etkisi görülmüştür. 

Antiparkinzon ilâçlar (Artane, Diparcol, Ortedrine, Parpanit, Parsi-
dol vb.) yüksek dozlarda atropin gibi zehirlenme yaparlar. Halusinasyon, ko-
ma, sensibilizasyonda agranülosutozis karakteristiktir. Atropinde olduğu gibi 
tedavi uygulanır. 

Antikolinerjik Metcaraphen (ülser tedavisinde kullanılır), papaverin 
gibi etkilidir. Sestron (antikolinerjik) yüksek dozlarda atropin gibi etkir. 

Skopolamin: 

Beyin kabuğuna narkotik etkir. Morfin gibi derin narkoz, midriazis var-
dır, taşikardi ve deri kızarması görülmez, ağızda kuruluk atropin gibidir. Yük-
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sek dozlarda yüzey solunum, Cheyne - stok tipi solunum oluşur, solunum fel-
ci ve ölüm görülür. Ölüm dozu şahsa göre değişir. 500 mg'la oluşan zehirlen-
me tedavi edilmiştir. 

Tedavi: 

1- Mide boşaltılır, olanak varsa kömürle yıkanır. % 15 çözelti halinde 
200 ml magnezyum sülfat verilir. 

2- Enjeksiyon yolu ile yanlışlık yapılmış ise, 20 ml serum fizyolojik için-
de 1 mg Adrenalin enjeksiyon yeri çevresine yapılır. Bandaj, buz kesesi uy-
gulanır. 

3- Fizostigmin, atropinde olduğu gibidir. 

II- Datura  Stramonium (Tatula): 

Tohum yaprak ve çiçekler çocuklar için tehlikelidir. 1 g kuru maddede 
2-4 mg total alkaloid (Hiyosiyamin, atropin, skopolamin) bulunur. 

III- Hyoscyamus  niger (Banotu): 

Tohumlarda skopolamin daha fazla bulunduğu için, santral felç yapar. 

IV-  Mandragora  officinarum  (Adamotu): 

Köklerde l-hiyosiyamin daha fazla olmak üzere, skopolamin (I ve d /1) ve 
atropin bulunur. Akdeniz bölgemizde yetişmektedir. Eski bir ilâç bitkisidir. 

V-  Solanum tuberosum (Patates): 

Yeşil bitki ve meyvelerinde gliko-alkaloid solanin bulunur. Hidrolizle 
solanidin alkaloidi oluşur. 

VI-  Solanum nigrum (Köpek  üzümü): 

Solanin tutar. 

VII-  Solanum lycopersicum  (Domates): 

Yeşil bitkide solanin bulunur. 

Solanin zehirlenmesinde; boğazda yanma, tırmalanma, baş ağrısı, soluk-
luk, kusma, ishal, ağır hallerde, beyinde ödem, koma, kramp ve ölüm görül-
müştür. İdrar, Selenli H 2 SÖ 4 ile kırmızı renk oluşur. 20-30 mg toksik, 400-
500 mg öldürücü etki yapar. 

Tedavi: 

Mide ve bağırsaklar boşaltılır, mideyi yıkama olanağı varsa kömürle yıka-
nır. Bol kömür verilmelidir. Belirtilere yöneltilmiş tedavi uygulanmalıdır. 
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VIII-  Solanum dulcamara  (Yaban  Yasemini): 

Bütün bitkide Spirosolan alkaloidi, Soladulsidin, Solasodin, Tomatidenol 
ve Saponinler bulunur. Çocuklar arasında meyveleri ile zehirlenmeler görül-
müştür. Tedavi solanindeki gibidir. 

Papaver  somniferum  (Haşhaş): 

Memleketimizde kültürü yapılan değerli bir bitkidir. Haşhaş bitkisinin 
sütünde 20 nin üstünde alkaloid bulunur. Fenantren derivelerinden en ö-
nemlileri Morfin (% 10-18), Kodein (% 0.5-1.4) ve Tebain (% 0.5-1.3) dir. 
Benzilizokinolin türevleri olarak tıpta değerli Papaverin (% 1.3), Narkotin 
(% 6-10), Narsein (% 0.4), Laudanin (% 0.01) ve bunlara ek olarak diğer 
alkaloidler vardır. 

1 - Morfin:  Morfin bilinen en iyi analjezik, sedatif ve narkotik bir madde-
dir. Santral sinir sistemi etkilerinde, beyinden sonra istenen narkotik sırayı 
izlemeden ve medulla spinalis'den önce medulla oblangata merkezlerine ve 
özellikle solunum merkezine etkir. Zehirlenmelerde ölüm nedeni solunum 
merkezinin felcidir. Toksik dozlarda vazomotor merkeze olan etkisi ile kan 
basıncı düşmesi yapar. 

Morfinin önemli etkilerinden biri de, hatta terapötik dozlarda bile, me-
tabolizmayı % 20-25 azaltmasıdır. Organizmada oksijen harcanmasını da 
azalttığı için angina pektoris, enfarktüs ve kardial çıkaklı akciğer ödeminde 
başarılı kullanılmasını sağlar. 

Morfinin yetişkin bir insan için, MLD 0.25 g olarak bildirilmiştir. Diase-
tilmorfin (Heroin) morfinden 5 kat daha toksiktir. Dihidromorfinon (Dilau-
did) alkolik OH yerine bir ketonik oksijenin girmesi ile oluşmuştur. Nitro-
jene bağlı CH 3 substitusyonuna değerli bir örnek aynı zamanda, morfin, sö-
misentetik ve sentetik türevlerinin antidotu olarak kullanılan Nalorfin (N-
allilnormorfin) dir. 

10-15 mg morfin s.c. durgunluk, öfori, bazı kimselerde anksiyete ve bu-
lantı yapar. Solunum yavaşlar, gözbebeği daralır ve uyku getirir. Her tür ağ-
rıya karşı analjezik olarak etkir. Ağrı eşiği yükselmiş, bireyin ağrılı olaya kar-
şı reaksiyonu değişmiştir. Kusma etkisi apomorfinden daha fazladır. Peklik 
yapar. Bronşlar morfinle daralır. Bu astımı olanlar için tehlikeli olabilir. To-
lerans ve iptilâ oluşur. 

Akut morfin zehirlenmesi, barbitürat zehirlenmelerine benzer. Hasta 
komatöz ve siyanötiktir. Solunum yavaş, pupil toplu iğne başı büyüklüğün 
dedir. 
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Opiat ve sentetik benzerlerinin tedavisi iptilâ yapan maddeler bölümün-
dedir. 

Zehirlenmelerin tedavisinde, Pikrotoksin ve Metrazol gibi santral uya-
rıcılar, morfinin eksitasyon yapıcı etkileri ile sinerjik bir tesirin ortaya çık-
ması nedeni ile kullanılmamalıdır. 

2- Kodein:  Morfinden daha az ağrı dindirici ve santral yatıştırıcıdır. Di-
ğer analjeziklerle kombinasyonu, onların etkilerini potansiyalize etmesi 
nedeni ile yapılmaktadır. Kodeinin öksürük kesici etkisi baskındır. Morfin-
den 1 /4 daha az toksiktir. 

3- Tebain:  Tipik bir kramp zehiridir. Omurilik refleks uyarılmaları 
nedeni ile tetanik kramplar oluşturur. 

4- Papaverin:  Papaverin, perifer etkisi ile düz kasları gevşetir. Tedavi-
de bu amaçla sindirim sistemi ve koroner krampları çözmede kullanılır. 

5- Narcotin:  Adı doğru verilmemiş, zira santral narkotik etkisi pek az-
dır, hafif hipnotik etkilidir. Kurbağada kramp yapmaktadır. Buna karşılık 
morfinin beyindeki santral etkisini kuvvetlendirir. Morfinle kombinasyonları, 
bu etki yanında solunumu uyarması özelliğinden yararlanmak için yapılır. 

Opiumun diğer minör alkaloidlerinin etkileri bilimsel değer taşırlar. 

Toplam Opium alkaloidleri etkileri, kompleks yapıdadır. Bu konu far-
makolojide incelenir. 

Zehirlenmenin tedavisi genel ve belirtilere yöneltik olarak iptilâ yapan 
maddeler bölümünde özetlendiği gibidir. 

Chelidonium majus (Kırlangıç  Otu): 

Bitkinin portakal sarısı renkli sütünde, 10 kadar alkaloid bulunur. Ö-
nemlileri Helidonin, Helidoksantin (Berberin), Heleritrin ve Spartein'dir. 

Son çalışmalarda: Ekstraktı; santral hafif yatıştırıcı, belirgin narkotik, 
analjezik, lokal anestezik etkisi görülmemiş; uterus uyarıcı etki (Helidoksan-
tin), spazmolitik etki (Helidonin) yanında kalp ve damarlar üzerine olan et-
kilerin alkaloidlerden ileri gelmediği koleretik etkisinin de bulunamadığı 
bildirilmektedir. 

Zehirlenme az bildirilmiştir. Ağız yolu ile alındığında (çocuklarda) he-
morajik gastro-enteritis, kollaps ve ölüm görülmüştür. Tedavi juniperus sa-
bina gibi (s. 186). 

Colchicum autumnale (acıçiğdem): 

Memleketimizde C. atticum, C. chalcedonicum, C. speciosum, C. tau-
rii, C. variegatum gibi türlerin de yetiştiği bilinmektedir. 
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Esas etken maddesi colchicin, azot tutan fakat alkaloid olmayan (bazik 
karakterinin olmaması) bir madde (benzol halkası siklopeptit ve tropolon 
strüktürlü) olarak tanımlanmaktadır. 

Kolşisin; çiçek (% 0.8-1.8), tohum (% 0.2-0.6), yumru (% 0.08-0.2) 
ve çok az olarak yaprakta bulunur. 

Kolşisinle birlikte Kolşisein, Demekolsein, Demekolsin ve diğer türev-
leri bulunur. 

Kolşisin tipik hücre (sitostatik) ve kapiler zehiridir. Etkisini toksinler 
gibi bir kuluçka devrinden (12-24 saat) sonra (antijen karakteri) gösterir. Mi-
toza etkilidir. Kromozomlara etkiyerek mutasyona yol açar. Asit ürik atı-
mını arttırdığı için gut (damla) hastalığında, miyeloik lösemide, Hodgkin 
hastalığında kullanılmak üzere çeşitli preparatları bulunur. 

Zehirlenmelerde; ağız ve boğazda yanma, yutma güçlüğü, mide bağırsak 
iritasyonu, kanlı ishal, lökositoz, agranülositoz, alopesi, kolestatik hepatoz, 
hematüri, kollaps ve ölüm görülmüştür. 

Tedavi: 

1- Kömür (5-6 kaşık) le mide yıkanır. Sürgüt olarak hint yağı verilir. 

2- Zehir dialize olmadığı için, kan değiştirilmesi hayat kurtarır. 

3- Ağır zehirlenmelerde; dehidratasyon, elektrolit dengesi için gerekli 
çözeltiler infüzyon şeklinde verilmelidir. Karın ağrılarına Bellafolin, Papave-
rin, ishale Tanalbin, musilajlar verilmeli hasta sıcak tutulmalıdır. 

4- Lumbal punksiyon beyin ödemini önler. Ödem halinde Ultracorton-
H 150 mg j.V. 

Aconitum napellus (Kurtboğan): 

Memleketimizde bulunmamıştır. A. cochleare, A. nasutum, A. orientale 
türleri yetişir. Süs bitkisi olarak ta, ekildiğinden zehirlenmelere sebep ola-
bilir. 

Bu bitkilerde Akonitin alkaloidi ve izomerleri bulunur. Akonitin eskiden 
ilâç olarak kullanılmıştır. İnsan için MLD 3-10 mg dır. Çok toksik bir madde-
dir. 

Zehirlenmede; mide bağırsak irkilme belirtileri, uyuşukluk, felç, huzur-
suzluk, görme bozuklukları, vücut ısısının düşmesi, kalp düzensizliği, bradi-
kardi, ventriküler fibrilasyon, kollaps, koma, kalp ve solunum durması sonucu 
ölüm görülmüştür. 
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Yerli türlerimizin akonitinlerinin, biyolojik etkileri incelenmemiştir. 
A. orientale genel alkaloid ürünü farede (0.7-1 mg/20 g) önce eksitasyon 
kramp ve felç sonu ölüm görülmüştür (M.G.) 

Tedavi: 

1- Mide ve bağırsaklar boşaltılır, kömürle ve % 0.1 pot. permanganatla 
mide yıkanır ve 50 ml bu sıvı ile bir miktar kömür midede bırakılır. 

2- Kan, taze kanla değiştirilir. 

3- Kalp bozukluğuna % 10 magnezyum sülfat çözeltisinden 20 ml İ.V. 
(yavaş olarak) 

4- % 10 kalsium glukonat 20 ml. İ.V. magnezyumun apnoik etkisini kar-
şılar. 

5- Bol infüzyon şeklinde serumlar (glikoz vb.) 

6- Şok, kalp durması ve fibrilasyonla savaşmalı, oksijen solunumu uy-
gulanmalıdır. 

Veratrum  albüm (Beyaz  Çöpleme): 

Trabzon, Giresun, Rize yaylalalarında yetişir. Bu bitkide steroid yapı-
sında bir sıra alkaloidler bulunur. Protoveratrin  A ve B, Cevadin  ve Germidin 
ester alkaloidi; Veratrosin  ile Pseudojervin  glikoalkaloid; Rubijervin,  jervin, 
Veratramin,  alkamindirler. 

Veratrinler; vagus, kalp, akciğer ve damarlardaki resepörlere etkiyerek 
kalp vurumunu azaltır ve kan basıncını düşürürler. Yüksek doz kan basıncını 
arttırır ve vazomotor merkeze direkt etki yaparlar. 

Eskiden ok zehiri, öldürme amacı ile ve ektoparasitlere karşı, enfiye 
olarak kullanılmıştır. Etken maddeler fare ve kobayda özel respirasyon belir-
tisi gösterir (M.G.). 

Zehirlenme belirtileri akonitine benzer. Duygu sinirlerini önce uyarır 
sonra felç eder. Öksürük, aksırık, kusma ve kanlı ishal, kas titremeleri, ü-
şüme, ileri dönemde kan basıncı düşmesi veya yükselme, kalp ve solunum 
felci sonu ölüm görülmüştür. 

Tedavi: 

1- Genel tedavi prensipleri uygulanır. 

2- Atropin 1-2 mg s.c., refleks kan basıncı düşmesini ve bradikardiyi 
önler. 

3- Hipertansiyon varsa sempatiği bloke edenler, örneğin Phentolamine 
(Regitine) 50-100 mg oral veya Hydralazine 10-20 mg İ.M. verilmelidir. 
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Delphinium staphisagria  (Bitotu): 

Akdeniz kıyılarında yetişen bir bitkidir. 

Tohumları ektoparazitlere karşı dekoksiyon halinde kullanılmıştır. Del-
finin, Delfisin, Delfinoidin, Stafisagrin alkaloidleri izole edilmiştir. 

Etken maddeler fare ve kobayda özel respirasyon işareti gösterirler 
(M.G.). 

Tedavi olarak genel zehirlenme işlemleri ve alkaloid zehirlenmelerine 
karşı yapılan tedavi ile, belirtilere yönelik uygulama, uygun düşer. 

Delphinium formosum: 

Zigana dağlarında yetişir. Toksik etkisi var, fakat incelenmemiştir. 

Narcissus poeticus (Zerren): 

N. pseudonarcissus, süs bitkisi olarak yetiştirilir. 

Soğanlarında, Narsissin, Narsipoetin alkaloidleri bulunur. 

Soğanları ile zehirlenme bildirilmiştir. Zehirlenmede devamlı kusma ve 
karın krampı, emilme ile tetanik kramplar, kollaps, felç ve ölüm (dallarını 
emmekle) görülmüştür. 

Tedavi:  J. sabina gibidir (s. 186). 

II. G L İ K O Z İ T ( H E T E R O Z İ T ) L İ B İTKİLER : 

A) Kalbe etkiyen glikozitler. 

Digitalis purpurea  (Yüksük  Otu): 

D. purpurea kültürü yapılan önemli bir bitkidir. Memleketimizde; D. 
orientalis, D. lanata, D. grandiflora, D. cariensis, D. davisiana, D. ferruginea, 
D. viridiflora, D. trojana, D. schishkinii türleri yetişmektedir. D. lanata dı-
şında diğerlerinin etkisi incelenmemiş ve tıbbi amaçla kullanılmamaktadırlar. 

Tıpta kullanılan D. purpurea ve D. lanata glikozitleri 3 grupta toplana-
bilir: 

1- Digitoksigenin glikozitleri: Digitoksin, purpurea glikozit A, lanato-
sit A. 

2- Gitoksigenin glikozitleri: Gitoksin, purpurea glikozit B, lanatosit B. 

3- Digoksigenin glikozitleri: Digoksin, lanatosit C. 

Digital glikozitleri en fazla yaprakta (% 0.2-1), olmak üzere tohumda, 
(% 0.7) ve diğer organlarda bulunur. Yetiştiği yer ve mevsim farkları olmak-
tadır. 
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Digital glikozitlerinin esas etkileri kalp kası, özellikle ventrikul kasları, 
kalbin uyarılmasının oluştuğu merkezler ve iletim sistemi üzerinedir. Kalbin 
elastikiyetini arttırır, kalp kanla daha iyi dolar ve kalp vurumu düzelir, kal-
bin kudreti artarak sistolik gücü ve kan basıncı yükselir. Digitalin bu tera-
pötik etkileri, hasta kalp, dekompoze kalp, üzerinde belirgin olarak görül-
mektedir. 

Digitalis ile husule gelen zehirlenmeler, daha çok doz hatalarından, yan-
lışlıktan, cana kıyımlardan oluşmaktadır. % 1 glikozit tutan 2-3 g kuru yap-
rak, 20-30 g tentür, 2-4 mg digitoksin (0.07 mg/kg öldürücü olmaktadır). 

Digital glikozitleri ventrikülüs kaslarının irritabilitesini arttırarak önce 
ekstra (pre) sistollere, sonra ventriküler taşikardi ve daha sonra ventriküler 
fibrilasyona yol açarlar. Digital ve benzeri preparatlar santral sinir sistemini 
uyarır, kusma, ishal ve diürezin artması nedeni ile potasyumun kaybedilmesi 
toksisiteyi arttırır. Digitalize edilmiş hasta kalp, kalsiyum tedavisi ile, digita-
tale dayanıksızlık gösterir. Digital zehirlenmelerinde hipokaliemi, hiperkal-
semi ve böbrek fonksiyon bozukluğu önde gelir. 

Akut zehirlenmede; başağrısı, bulantı, kusma, ishal, görme bozukluğu, 
renkli görme, delirium, yavaş ve düzensiz kalp vurumu, ventriküler fibrilas-
yonu ve total kalp bloku ile ölüm oluşur. Gençlerde aritmi, çocuklarda sant-
ral sinir sistemi depresyonu, yaşlılarda mental değişiklikler görülür. 

Kronik zehirlenmede, yukardaki belirtiler eğer doz aşımı yapılmış ise 
yavaş yavaş oluşur. Digital alma zorunluluğu olanlarda bulantı ve kusma, 
dozu azaltmayı gerektirir. 

Rezerpin de, kalsium gibi digital toksisitesini arttırır. 

Strofantin'in de hasta kalbe etkisi fazla olur. Terapötik indeksi küçük ol-
duğu için 1 / 8-1 /4 mg ile de zararlı olmaktadır. Preparatlarından 60 mg st-
rophoral ile zehirlenme ve 100 mg (ağızdan) ölüm (kalp bloku) görülmüştür. 

Tedavi: 

1- Mide-bağırsaklar boşaltılır, mide yıkanır, kömür verilir. 

2- Atropin sülfat 1 mg s.c. (2-3 defa) vagus etkisini kaldırır. 

3- Sedatif olarak Diazepam 10 mg İ.M., ventrikül fibrilasyonuna da iyi 
gelir. 

4- Ekstrasistoller ve ventrikulus fibrilasyonları için Lidokain 40 mg İ.V. 
(yavaş) sonra % 0.4 çözeltisinden 70 kg için (4 mg) 1 ml/ dakika verilmeli-
dir. 
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5- Beta reseptörleri bloke eden ilâçlar, ventriküler ekstrasistol ve arit-
miye iyi gelir. 

İproveratril (İsoptin), daha iyi dayanılan İnderal, Dositon (doza dikkat) 
10 mg günde 3 defa ağızdan, tehlikeli durumlarda İ.V. (1 mg/dakika) 3-5 
(10 mg) mg, bronkospazm yaptığı için astım bronşiyalde verilmez. 

6- Kalp blokajında: Aminofillin, 0.5 g İ.V. (yavaş) günde 2-3 defa, sonra 
Efed rin hidroklorat 0.025 g ağızdan 4—6 defa, daha kuvvetlisi İsoprenalin (A-
leudrin) 0.02 g dil altı tableti, her 30 dak. bir toplam 16-20 tablet. Aynı za-
manda beta blokajı yapanlar kullanılmaz. 

7- Potasyum klorür, ağızdan 3 g. Sonra levüloz infüzyonu içinde (1-3 
Ampl. Pot. klorür 10 ml = 20 mval -^0.8 g K), saatte 10 mval K'ur; üstüne 
çıkılmamalı. 

8- Na2 EDTA, Na2 Versenat 3 g, 400 ml infüzyon çözeltisi içinde 30 dak. 
da. Kanda kalsiyum seviyesini azaltarak digital toksisitesini önler. 

Tedaviye ek: J. sabinadaki gibi (s. 186). 

Urginea maritima  (Ada  SoğanıJ: 

Scillaren ve Scillirosid (kırmızı tür) glikozitleri tutar. Talusin preparatı 
ve çeşitli fare zehiri preparatlarının (Raxon) etken maddesini teşkil eder. 

Yanlış kullanma sonu ölüm bilinmiyor. Çocuklar arasında ölüm görül-
müştür. Ada soğanı etken maddeleri sıcak ve soğuk kanlılar için toksik olup, 
kramp yapıcı ve kalp zehiri, olarak etkir. 

Tedavi:  Digitaldeki gibidir. 

Convallaria  majalis (İnci  Çiçeği): 

Bütün organlarında konvalatoksin, konvallamarin ve saponin bulunur. 
Digital gibi etkir, zehirlenmenin tedavisi de aynıdır. 

Adonis flammea  (kandamlası, A. aestivalis  kanavcıotu), A. vernalis  (bizde 
olduğu bilinmiyor): 

A. vernalis etken maddeleri; kalp glikoziti olan Adonitoksin, Simarin, 
K-strofantin, hidroksistrofantidin, Asetiladonitoksin ve Adonitoksol olarak 
tanımlanmıştır. Zehirlenme ve tedavi digital gibidir. 

Gratiola  officinalis: 

% 0.15 kristal Grasiolin glikozidi, Grasiosid, kristal triterpen derive-
leri, Elaterinit ve diasetil elaterinit, kimyasal iyi aydınlanmamış Grasiyotok-
sin glikoziti. 
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Etken maddeler; yersel irkiltici, emildikte santral uyarıcı, sonra felç 
yapıcıdır. Sütle çocuklara geçerek ishal yapar. Grasiyatoksin digital etkili 
fakat miktarı azdır. Drastik ve abortif amaçla kullanılmalardan zehirlenme 
görülmüştür. 

Tedavi:  Digital gibi ve belirtilere yöneliktir. 

Helleborus orientalis,  H. vesicarius,  H. foetida  ve Türkiye'de yetişen  diğer 
Bohça otları,  digital etkili Hellebrin yanında mukozaları irkilten (kusma, is-
hal) Helleborein bulunur. Zehirlenmede miosis, kramp ve kalp felci ile ölüm 
yaptığı bildirilmiştir. 

Aynı etkiler Actaea spicata (siyah meyvelerinin yenmesi) ile de görül-
müştür. 

Zehirlenmelerde, digital ve J. sabina tedavileri uygulanır. 

Nerium oleander  (Zakkum): 

Bütün organlarda kalp glikoziti ve suda erimeyen Oleandrin (Folinerin), 
Diasetiloleandrin, Adinerin, Neriantin, Gitoksigenin, Odorosit H, Nerita-
losit, Urekitoksin, Strospesit, tohumlarda ve tohum kabuklarında Odoro-
sid DGK ve tohumlarda ayrıca Nerigosit ve Neritalosit bulunur. 

Şiş yapmak için dallarının veamprik ilâç olarak (abortif) kullanmalarla, 
bal ile ve çocuklar tarafından kabukların çiğnenmesi ile zehirlenmeler oldu-
ğu bildirilmiştir. Tedavi digitalde olduğu gibi ve kramplara da yönelik olma-
lıdır. 

III. S A P O N İ N G L İ K O Z İ T T U T A N L A R : 

Saponaria officinalis  (Sabun  Otu): 

Saponin köklerde (%5), Gipsogenin glikozidi ve Saponarin tutar. 

Halk hekimliğinde (ekspektoran) kullanmakla zehirlenmeler olmuştur. 
Mide bağırsak yangısı, poliüri, görülmüştür. Genel zehirlenme tedavisi ve 
belirtilere yönelik tedavi uygulanmalı, ağızdan musilajlı maddeler verilmeli-
dir. 

Agrostemma githago (Karamuk): 

Saponin tutar, tahıla karışmakla zehirlenme olabilir. Zehirlenmede; bo-
ğazda tırmalanma, gastroenterit, santral sinir sistemi belirtileri, ateş, baş ağ-
rısı, delirium, solunum felci ile ölüm görülmüştür. 

Aynı zehirlenme belirtileri Cyclamen  cochum (Domuz turpu), C. neopo-
litanum,  C.  europacum ile de görülür. 
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Tedavi  J. sabina (s. 186) da olduğu gibidir. 

Paris quadrifolia: 

Trabzon, Maçka'da bulunmuştur. (M.G.). Bütün organlarda az tanınan 
paristifin saponini bulunur. Etki ve diğer özellikler yukarıdakiler gibidir. 

Glycyrrhiza  glabra (Meyan  Bitkisi): 

Tatlı lezzetli kökleri, glisirrisin glikoziti tutar, aglikonu bir sapogenin-
dir. Sekretolitik etkilidir. Tedavide kullanmakla (ülser ilâçları, öksürük ilâç-
ları) ve doz aşımı ile, su retansiyonu ve hipokaliemi ve ödem oluşur. 

Aesculus hippocastanum (Atkestanesi): 

Bütün organlarda ve fazlaca (% 8-26) Eskulus saponini, flavon glikozit-
leri, dal kabuklarında kumarin glikoziti (Eskulin) ve benzerleri bulunur. 

Tohumlar, küçük çocuklar için çok tehlikelidir. Şiddetli gastroenterit, 
midriasis, korku hissi, delirium ve 24-48 saatte solunum felci ile ölüm yap-
maktadır. Tedavisi J. sabina (s. 186) gibidir. 

Ligustrum vulgare  (Kurtbağrı): 

Park ve bahçelerde yetiştirilir. Meyveleri çocuklar tarafından yenmekle 
zehirlenme oluşur. Etken maddesinin kimyası tam olarak bilinmiyor. Ligust-
rin (Siringin) glikoziti tutar. 

Şiddetli gastro-enterit, sancı, meteorizmus, ağır kollaps ve ölüm yap-
maktadır. Tedavi J. sabina gibidir. 

İris  lutea (Sarı  Çiçekli  Süsen): 

I. pseudacorus,  kimyasal iyi bilinmeyen keskin etkili üsaresi (çiçek sapı-
nı çiğneme ile) kusma, kanlı sürgüt, sancı, şuur bulanıklığı, bradikardi ve a-
ritmi yapmaktadır. 

Ranunculus türleri (Düğün çiçekleri) ve Anemon (Dağ lalesi) lar taze iken 
az çok toksiktirler. Toksik olanların tadı yakıcıdır. Caltha  palustris  ve clema-
tis türleri de toksiktirler. 

Etken madde Anemonol (yağlı) parçalanarak glikozit açığa çıkar. Bitki 
kurumakla etkisi kaybolur. 

Zehirlenmelerde; deri ve mukozalarda yangı, fazlası, nekroz, albümi-
nüri, ağrılı işeme, diürez önce artar sonra azalır, bronş ve burunda da irkil-
me, baş dönmesi, kramp, koma, kollaps, solunum felci görülmektedir. 

Tedavi:  Deri ve mukozalara yanık tedavisi uygulanır. Ağızdan alındıkta 
J. sabina (s. 186) gibi. 
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Caltha  palustris: 

Şiddetli irkiltici etkilidir. Yanlışlıkla yenmekle karın krampı, göz etra-
fında ödem, oligüri görülmüş ve iyileşme olmuştur. 

Protoanemonin, saponin, flavon tutar. 

Lonicera xylosteum: 

Etki bundan öncekiler gibi, çocuklarda ölüm yapmış. 

Viburnum  opulus: 

Kırmızı meyveleri çocuklar için tehlikelidir. 

Daphne mezereum (Mezeryon): 

Mezereinasitanhidrit tutar. Çocuklar arasında çiçek, dal, kabuk, kırmızı 
meyve ile zehirlenme olmuştur. Eskiden drastik olarak kullanılmıştır. Yersel 
irkiltici, mukozalara yakıcı olarak etkir. Baş ağrısı, uyuşukluk, sersemlik, 
böbrek irkilmesi yapar. Ölüm görülmüştür. 

Türkiye'de; D. oleoides (Akdeniz çevresi), D. sericea, D. laureola, D. 
gnideum türleri de yetişir. 

Tedavi:  Yerel soğuk sargı, anestezik merhem, kalsiyum glukonat 20 ml 
İ.V. de kortizon tedavisi uygulanır. 

Siyanogenetik glikozitli bitkiler 

Prunus Laurocerasus  (Taflan,  Karayemiş): 

Kuzey Doğu Anadolu'da yetişen bir ağaçtır. 

Her zaman yeşil yapraklarında % 1 siyanhidrik asit glikoziti, Prulaurasin 
(İzoamigdalin) ve prunasin bulunur. Tomurcuk, kabuk ve tohumlarda da bu-
lunur, etli meyvede bulunmaz. 

Hekimlikte kullanılan (aqua laurocerasi) yaprak distilasyonu ile elde edi-
lir. 

Prunus amygdalus  var.  amara (Acıbadem): 

Tohumlarında % 2-4 siyanhidrik asit glikoziti d-Amigdalin bulunur. 
Hidroliz (ağızda tükrük) ile % 0.25 HCN oluşur. Bademin taze etli kısmında 
bulunmaz. 

Bir çok Rosaceae Fam. bitkilerinin yaprak veya tohumlarında siyanogen 
glikozitler bulunur. Örneğin Aruncus silvestris (Kostel), Crataegus orienta-
lis (alıç), Cydonia vulgaris (Ayva), Prunus cerasus (kiraz), P. padus (kuş ki-
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razı), t3, persica (şeftali), P. spinosa (çakal eriği), Sorbus tormînalis (yabani 
üvez), Mespilus germanica (Muşmula). 

Diğer fam. dan Aquilegia vulgaris, Linum usitatissimum (keten), Rham-
nus frangula (cehri), Sambucus (mürver), yem bitkilerinden Sorghum türleri 
hayvanlarda zehirlenme yapmıştır. 

Siyanhidrik asit'in MLD 100 mg (NaCN 150 mg, KCN 200 mg) 

Ağız yolu ile olan zehirlenmelerde, mide şiddetli alkali reaksiyonlu, 
bütün mukozalar için irkiltici. Her yolla emilir. Etki çok çabuk olur. Zehir-
lenmede baş ağrısı, baş dönmesi, kulak çınlaması, sararma, fotofobi, düzensiz 
solunum ve nabız, anoksia (histotoksik etki), lokal paraliziler, ölüm solunum 
durması ile bir kaç dakikada oluşur. 

Amigdalin ile ayrıca ateş ve kan şekerinde yükselme olur. 

Tedavi: 

A) İnhalasyonla olmuşsa, hasta bulunduğu yerden uzaklaştırılmalı: 

1- Amil nitrit (hemen) ve her 5 dakikada bir 1 Ampl. (0.2 ml) 30 saniye 
koklatmalı. Kan basıncı 80 mm Hg den aşağı düşerse kesilmelidir. Oksijen 
solunumu yapılmalıdır. 

2- Antidot olarak: 

a) Sodyum nitrit % 3 sol. İ.V. 2.5-5 ml / dakika (Methemoglobin ve si-
yanmethemoglobin şekillenmesi), kan basıncı 80 mm Hg den aşağı düşerse 
kesilmelidir. Hemoglobin düzeyi kontrol edilerek ilâca devam edilir. 

b) Sodyum tiyosülfat % 25 lik 2.5-5 ml/dakika İ.V. Tiyosülfat siyanürü 
tiyosiyanata dönüştürür. 

c) Hidroksikobalamin de öğütlenmiştir. Özellikle kronik zehirlenmede. 

B) Ağızdan alınmış ise: 

Mide yıkanır (nitrit ve tiyosülfat verildikten sonra), Amil nitrit kokla-
tılmalı, oksijen solunumu ve diğer hususlar yukarıdaki gibi. 

Mideyi koruyucu musilajlı maddeler verilmelidir. 

Rodanatlar az, etil ve metil tiyosiyanatlar daha toksiktir. 

Citrullus  colocynthis  (Ebucehil  Karpuzu): 

Akdeniz çevresinde yetişir. Müshil ve tozu insektisit olarak kullanılmış-
tır. Kolosintin, Kolosintidin, Sitrulin heterozitleri tutar. 
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3 g ile ölüm görülmüştür. Geçici şuursuzluk, şiddetli mukuslu ve kanlı 
ishal, karın krampı, baş ağrısı, karaciğer yıkılanması, sarılık ve oligüri yap-
maktadır. 

Tedavi:  J. sabina gibi (s. 270). 

Vicia  Faba (Bakla): 

Glukoz-6-fosfat dehidrogenaz yokluğu olanlarda, aglütinasyon ve hemo-
liz yapmaktadır, böbrekte hemoglobin ve hemoliz çöküntüleri oluşur. 

Tedavi: 

1- İdrarı alkali yapmak için her 4 saatte bir sodyum bikarbonat (Per os) 

2- Böbrek fonksiyonları devam ediyorsa günde 2-4 L. sıvı oral veya İ.V. 

3- Hidrokortizon 4-10 mg saatte bir İ.V. 

Anüri, tedavi edilmelidir. 

Evonymus  europeae ve (E.  atropurpureus): 

Kalbe etkili glikozitler (Evobiosit, Evomonosit, Evonosit), rezinli boya 
maddesi tutar. Mide ve bağırsağı irkiltir. Meyvelerinin çocuklar tarafından 
yenmesi ile 8-10 saat sonra şiddetli mukuslu ishal ve sancı, kusma, ateş, lö-
kositoz, taşikardi (150), kramp (tuz kaybı nedeni ile), karaciğer büyümesi, 
ikter görülmüştür. 

Yetişkinlerde 30-40, çocuklarda 3-5 meyve ağır zehirlenme ve ölüm yap-
maktadır. 

Tedavi:  J. sabina (s. 270) gibidir. 

Arum maculatum (Yılan  Yastığı): 

Meyve, çiçek, yumru ve yaprak (taze iken) larda koniine benzer, sıvı 
(uçucu) Aroin glikozidi (yumruda daha çok), % 1 Saponin, pekaz HCN, Ko-
nisin benzeri alkaloid, nikotine benzer uçucu bir alkaloid, yüksek miktarda 
etil-izobutil ve izoamilamin bulunur. 

Kaynatılıp suyu atılmayan patates gibi yumrularının yenmesi ile zehir-
lenmeler olmuştur. 

Aroin, yerel şiddetli irkiltici, emilince önce uyarma sonra felç yapar. 
Tatlı meyveleri ve ekşi yaprakları çocuklar için tehlikelidir. Ağır gastroente-
rit, kanama, midriazis, koma ve ölüm yapmıştır. 

Tedavi:  J. sabina gibi. (s. 270). 
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Lathyrus  f  Burçak,  MürdümükJ: 

Pek çok türleri vardır. L. annuus, L. aphaca türlerinin tohumlarında et-
ken maddesi bilinmeyen (mantarla olsa gerek) ve uzun zamandan beri Latiriz-
mus adı verilen toplu zehirlenmelere yol açmıştır. L. odoratus'dan Betaa-
minopropionitril ve aminoasetonitril izole edilmiştir (R. Hisar). 

Latirizm Silifke dolaylarında görülmüş, belden aşağı kısımlarda, bacak-
larda iğnelenme ve ağrılarla başlayan görünüşlü felçler yapmıştır. 

Akut zehirlenmede akse gibi gelen dispnö (3-10) ağır hallerde 20-40 
dakika sürmektedir. Terleme, kas titremeleri, görme bozuklukları, konvül-
ziyon, dolaşım bozuklukları (aritmi) görülür. Ölüm krizlerle oluşmaktadır. 
Kaynatılırsa zehir kaybolur. Bazan çiğ yenildiğinde de zehirlenme olmaz. 

Tedavi: 

Mide-bağırsak boşaltılmalı, aktif kömür verilmeli, konvulziyonla savaş-
malı, yapay (aletli) solunum uygulamalı, belirtilere yönelik tedavi uygulan-
malıdır. 

Rhododendron  ponticum: 

R. luteum, R. caucasicum'ların yaprak ve çiçeklerinde azotsuz, glikozit 
olmayan Andromedotoksin (Asetotoksin), zehirli balda da mevcuttur. Eri-
kolin, Rododendrin de bulunur. 

Andromedotoksin, akonitin gibi etkir. Beyaz fare ve kobayda akonitin 
işareti özeldir (M.G.). 

Salivasyon, kusma, ishal, kramp, santral solunum felci, duygu sinir uç-
larını irkiltir. Midriazis (akonitinde olmaz, atropin gibi ve bradikardi), baş 
dönmesi, sarhoşluk hali, dermansızlık, düzensiz nabız, prekordial şikayetler, 
korku, deride karıncalanma, solunum güçlüğü, kan basıncı düşüklüğü (sinüs 
paroticus aracılığı), terleme, konvülziyon ve paralizi zehirlenmenin belirti-
leri olarak görünür. Etki akonitin ve veratrum alkaloidlerinden daha azdır. 
Zehirli bal yenilince de aynı belirtiler oluşur. 

MLD: Güvercin 0.1 mg/kg, tavşan 0.6 mg/kg, köpek 0.25-0.3 mg/kg. 

Andromedotoksin Rauvvoplant preparatı içinde bulunur. 

Empetrum  nigrum (Karadeniz kıyılarında yetişir) da andromedotoksin 
bulunur. 

Tedavi:  Akonitin, Veratrum zehirlenmesinde uygulandığı gibidir. Atro-
pin (1-2 mg) reflektorik kan basıncı düşmesi, bradikardi ve salivasyonu ön-
ler. 
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III. Toksalbumin bulunan bitkiler: 

Ricinus commurıis (Hintyağı  Bitkisi): 

Yağ (Hintyağı) ve Risin toksalbumini tutar. 30 mg öldürücüdür. Bir kaç 
tohum bir çocuğu öldürebilir. 

Zehirlenmede; Hemorajik gastro-enteritis, nefrit, karaciğer harabiyeti, 
vazomotor felci, aglutinasyon, hemoliz (milyonda bir sulandırılırsa bile), 
ödem görülür. 

Chelidonium majus ile de aynı şekilde çocuklarda ölüm görülmüştür. 

Tedavi: 

İdrarın sodyum bikarbonat vermekle alkali yapılması hemoglobin par-
çalanma ürünlerinin böbreklerde çökmesini önler. Diğer uygulamalar j. 
sabina (s. 270) da olduğu gibidir. 

Abrus prectorius'da  aynı etki yapmaktadır. 

Robinia pseudoacacia (Yalancı  akasya): 

Bahçelerde yetiştirilir. Kabuğunda % 1.6 Robin toksalbumini ve Fasin 
bulunur. Tohumlarda az, yapraklarda daha az, çiçekte bulunmaz. 

Çocukların kabukları çiğneme veya tohumları yutmaları ile, uyuklama, 
midriazis, titreme, kollaps ve kusma belirtileri ile, zehirlendikleri görül-
müştür. 

Tedavi: 

Genel tedavi prensipleri uygulanır. 

Diazepam 10-20 mg bir iki defa verilirse yatıştırır. Şokla (varsa) savaş-
malıdır. 

Phaseolus vulgaris  (Coccineus)  (Türk  Fasulyası): 

Pişmemiş tanelerde risin'e yakın etkili toksalbumin bulunmuştur. Ö-
zellikle çimlenmiş tohumlarda bulunur. Şiddetli kanlı gastroenteritis yapar. 
Kaynamakla zehir kaybolur. 

P. vulgaris ile 2-3 saatlik bir kuluçka süresinden sonra hipokaliemi, mio-
sis, EKG bozuklukları görülmüştür. 

Belirtilere yönelik ve şok tedavisi uygun olur. 

Vicia  faba,  fazla duyarlık belirtileri, Favismus yapmaktadır. 

Tedavi:  J. sabina (s. 270) zehirlenmesindeki uygulama.. 
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IV. U Ç U C U (ETERİK) Y A Ğ L I B İTKİLER: 

Mentha piperita  (İngiliz  Nanesi): 

Nane yağı içinde % 50-86 l-Mentol, % 20 Menton, Mentenon, Sineol, 
Terpen ve Terpen alkol ve aldehitleri bulunur. Sentetik olarak da hazırlanır. 

Mentol; bonbon, diş macunu, jiklet vb. yapımında kullanılır. 

Mentolle sensibilizasyon sonucu ekzama ve ofisinel çözeltilerle nadiren 
çocuklar arasında zehirlenmeler görülmüştür. Ağız yolu ile alındıkta mide-
bağırsak irkilme belirtileri, santral sinir sistemi bozuklukları, sallantılı yü-
rüyüş, uyuşukluk, solunum bozukluğu belirtileri görülmektedir. Mentollü 
sprey, aerosol ve burun damlalarının inhalasyonu küçük çocuklar için tehli-
kelidir. 

Tedavi:  Terementi esansı zehirlenmesinde olduğu gibi. Kâfur için de aynı 
tedavi uygulanır. 

Pinus türleri: 

Pinus maritima, p. silvestris, p. halepensis, p. brutia ve diğer türlerden 
terementi, bundan da terementi esansı elde edilmektedir. Terementi içinde 
pinen bulunur. 

Zehirlenmeler; oral cana kıyma, abortif olarak kullanma nedeni ile olu-
şur. Öldürücü doz 60-100 g dır. Eskimiş terementi esansında oksidasyon 
ürünleri bulunduğu için daha tehlikelidir, inhalasyonla da narkotik belirtiler-
le zehirlenme oluşur. Havada maksimal konsantrasyon 100 ppm dır. 

Terementi lokal deri ve solunum yolu için irkilticidir. Ağızdan şiddetli 
gastro-enterit, böbreklerle atılırken, toksik nefrit, hematüri albuminüri ve 
oliguri yapar. Yüksek dozlarda koma, solunum felci ve ölüm yapar. Yaşayan-
larda anemi oluşur. Soluk ve idrar menekşe kokuludur. 

Kâfur, Ökaliptol ve Sedir (cedrus türleri) yağı (% 7.5 Sedrol tutar) te-
rementi esansı gibi zehirlenme belirtileri gösterirler. 

Tedavi: 

1- Derhal 200 ml parafin likit ve arkasından % 5 Sodyum bikarbonat 
ile mide yıkanmalı, bol kömür ve 200 ml parafin likit içinde kömür verilme-
lidir. Müshil olarak Sod. sülfat (30 g) ve Prostigmin 0.5 mg s.c., yumurta akı. 

2- Kramplar için Diazepam 20 mg İ.V. gerektiğinde tekrarlanır. Ağır 
hallerde Pentotal sodium İ.V., Morfin verilmez. 

3- Diürez için bol levuloz çözeltisi, serum fizyolojik (İnfüzyon şeklinde). 

4- Oksijen ve aletli yapay solunum. 
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Juniperus sabina (Sabinardıcı): 

% 3-5 Sabinol eterik yağı, bulunur. Mukoza ve böbrekler için çok irkil-
ticidir. Küçük dozlar diürez yapar. Abortif olarak kullanılmıştır. 

5-20 g kuru drog, 0.2-1 g eterik yağ kramp ve santral felç yapar. 

Tedavi: 

1- Mide bol hayvansal kömürle yıkanır kusma ve ishal varsa yapılmaz, 
200 ml parafin likitle kömür verilir. Musilaj, pirinç, yulaf suyu verilir. 

2 - Papaverin 0.05 g günde 3 defa, Bellafolin 20 damla günde 3 defa. 

3- Elektrolit dengesi kontrol edilir (NaCI veya KCI çözelti infüzyonları, 
gereğine göre). 

4- Şok varsa savaşmalı. 

5- 5 milyon ü. penisilin ve 2 g streptomisin. 

6- Kramplara Diazepam 20 mg İ.V., gerekirse tekrarlanır. Ağır hallerde 
Pentotal sodium. 

7- Solunum felcinde; intubasyon, yapay solunum uygulanmalıdır. 

Juniperus communis (Ardıç): 

Esansı ve fazla miktarda alınan meyveleri; poliüri, böbrek sancısı, hema-
türi gibi böbrek irkilme belirtileri gösterir. İdrar menekşe kokuludur. 

firyonia  alba, 6. dioica (Yaban  Kabağı): 

Kök ve meyvelerde Rezinglikoziti bulunur. Kırmızı meyveleri çocuklar 
tarafından yenildiğinde mide-bağırsak ve idrar yollarında irkilme yapar. Halk 
hekimliğinde köklerin abortif olarak kullanılması zehirlenmelere neden olur. 
Zehirlenme belirtileri, kolşisine benzer. B. dioica'nın siyah meyvesinin ye-
tişkinlerde 40, çocuklara 15 tanesi öldürücü olmaktadır. 

İlex  aquifolium: 

Yapraklarda İllisin acı maddesi, kırmızı meyvelerde bilinmeyen etkili 
bir madde tutar, mide-bağırsak irkilmesi ve (20-30 tanesi) ölüm yapmıştır. 
Tedavi, j. sabina gibidir. 

Buphorbia türleri: 

Memleketimizde bir çok türleri bulunan öforbiyalar bilinmeyen Rezin 
(örneğin Triterpen Öfol) tutarlar. Yerel irkiltir, hiperemi, kabarcık ve derin 
nekroz oluşturur. Tedavi j. sabina gibi. 
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Mentha pulegium (jarpuz,  Filiskin): 

Bitkide eterik yağ ve pulegon adında keton, mentol bulunur. Abortif 
kullanılmıştır. Kramp yapıcı olarak etkir. 

Myristica  fragmans  (Küçük  Hindistan Cevizi): 

Çocuk hekimliğinde sık sık amprik olarak kullanılmaktadır. Küçük ce-
vizde hidrokinoneter bulunur, iki ceviz 8 yaşında bir çocuğu öldürmüştür. 
5 g, 1-7 saat içinde yanıcı karın ağrısı, kusma, huzursuzluk, baş dönmesi, 
ölüm korkusu, göğüste basınç, agitasyon, delirium, yüksek dozlar, siyanoz, 
hipotoni, şok, atropin zehirlenme belirtileri (fakat miozis) görülür. 

Tedavi:  Terementi esansı gibidir. 

Crocus  sativus  (Safran): 

Abortif amaçla kullanılmıştır. Etkisi miristizine benzer. 5 g safran ağır 
purpurea, burunda derin nekroz ve trombositopeni (24.000), hipoprotrom-
bopeni (% 41), ağır kollaps ve üremi oluşturmuştur. 

Tedavi:  J. sabina gibidir, (s. 270). 

Petroselinum sativum  (Maydanoz): 

Bütün organlar ve özellikle tohumlarda (% 2-7) eterik yağ ve bunun da 
içinde Apiol bulunur. 

Kristal Apiol diğer eterik yağlar gibi irkiltici etkisi ile gastroenteritis 
ve hematüri yapar. Abortif olarak kullanılmıştır. 

Zehirlenmelerin (ampullerde) eritici olarak kullanılan triortokrezil-
fosfat'dan oluştuğu bildirilmiştir. 

Fagus silvatica  (Avrupa  Kayını): 

Hem meyvelerle zehirlenme olmuştur. Gastro-enteritis, eozinofili 
yapmaktadır. Pişirilmekle zehiri yıkılanır, yağı zehirsizdir. Dikenli kupula-
sındaki etken madde bilinmiyor. 

Arnica montana (Arnika  Çiçeği): 

Tentürü (2 likör bardağı) abortif amaçla alındığında; kusma, karın 
krampı, ishal, kollaps, uzun süren kendinden geçme belirtileri yapmaktadır. 

Tedavi:  J. sabina gibi. (s. 270). 

Asarum europeum: 

Yaprakları, eskiden diüretik ve pürgatif, biber gibi yakıcı eterik yağı 
nedeni ile kök dekoksiyonları kullanılmıştır. 
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Tedavi:  J. sabina gibidir, (s. 270). 

Thuja  occidentalis,  T.  orientalis  (Doğu  Mazısı): 

Dal uçları, yeşil yaprak, Tuyon uçucu yağı ve bir çok bilinmeyen toksik 
maddeler tutar. 

Dekoksiyonları abortif olarak kullanılmıştır. Şiddetli gastroenteritis, 
şuursuzluk, tonik-klonik kramplar yapar. Böbrek yıkılanması, üremi, idrar 
kesesi nekrozu oluşturmaktadır. 

Tedavi:  J. sabina gibidir, (s. 270). 

Artemisia  absinthium (Pelin  Otu): 

Kültürü yapıldığı gibi memleketimizde de (Kop dağları, M.G.) yetişir. 
Uçucu yağında Tuyon bulunur. Acılığından ötürü pelin otu halk arasında 
iştah açıcı olarak ve likör yapımında kullanılır. Likörler içindeki (% 60 etil) 
metil alkolle tuyon santral bozukluklar, optik ve ruhsal yıkılanına, epileptik 
krizler, delirium yapmaktadır. 

Eskiden, antelmentik ve abortif olarak kullanıldığında, tuyon zehirlen-
mesi yapmıştır. 

Aynı şekilde yüksek dozlarda ve abortif amaçla kullanılmalarda Salvia 
officinalis  (Adaçayı) ve Chrysnthemum  (Tanacetum)  vulgare,  tuyon tuttukla-
rından aynı etkiyi gösterirler. 

Tedavi:  J. sabina gibidir, (s. 270). 

Pyrethrum  roseum (Oltuotu),  P. cinerariaefolium  (kültürü  yapılır): 

Çiçeklerin ekstresi insektisit olarak kullanılır. 

Etken maddesi Piretrin ve Sinerindir. Toksisitesi düşük (1-2 g/kg) iyi 
bir insektisittir. Zehirlenmeler çoğunlukla eriticisinden (gaz yağı, 100 ml, 
diğer eriticilerden) oluşur. Kontakt ekzema, nadiren bitki tozları astım bron-
şiyal yapmaktadır. Tozunda % 1, spreylerde % 0.1 piretrin bulunur. Sentetik 
piretrum derivesi Alletrin, insan için az toksiktir. LD sıçan için 680 mg / kg. 

Zehirlenme belirtileri olarak; dudak, dil ve burunda anestezi, kusma ve 
ishal görülür. Emildikte baş ağrısı, tinnitus, koordinasyon bozukluğu, kramp 
ve sallantılı yürüyüş ve şuursuzluk yapar. 

Rotenon (Derris ekstresi) LD 0.3-0.5 g/ kg (insan) aynı şekilde insekti-
sit olarak kullanılır. Zehirlenme belirtileri piretruma benzer. 
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Tedavi: 

Mide (medisinal kömür), bağırsak (sodyum sülfat 30 g) boşaltılır. Hipog-
lisemi olanağına karşı glukoz infüzyonu, kramplara Diazepam (10-20 mg İ.V) 
veya başarı elde edilmezse kısa etkili barbitürat (Narconumal, İ.V.) verilme-
li, oksijen ve yapay aletli solunum uygulanmalıdır. 

Artemisia  Cinae (Horosani  Çiçeği): 

Tenya düşürten Santonin tutar. Yetişkinler için maksimal doz 0.3 g 
olup, çocukları öldürebilir. Zehirlenmelerde renkli görme (menekşe rengi, 
sarı), şuursuzluk, kramp, kollaps, ölüm oluşur. 

Tedavi:  Erkek eğrelti otu gibi. 

Antihelmentikler: 

Dryopteris  (Aspidium)  filix  mas (Erkek  eğrelti  otu): 

Toksik ekstresi, artık tenyelere karşı kullanılmamaktadır. 

Toksisite, ekstredeki floroglusinlerin bütilesterinden oluşmaktadır. 
Kusma, karın ağrısı, emilmede santral etkiler oluşur. Baş ağrısı, baş dön-
mesi, psikoz, ağır durumlarda göz sinirlerinde yıkılanına, hemolitik ane-
mi ve karaciğer yıkılanması görülmektedir. 

Tedavi: 

1- Mide ve bağırsaklar hemen boşaltılmalı (Prostigmin, 1 mg İ.M. ve 
ağızdan 30 g sod. sülfat, kömür). 

2- Kramplara Fenobarbital 0.1-0.2 g İ.M., ağır hallerde Pentotal sodium 

İ.V. 

3- Oksijen, yapay solunum. 

4- Yüksek doz Vit. B,, günde 3 defa 1 Ampl. Betasin veya Benerva fort 
İ.M. 

Kortizon preparatları denenmemiştir. Yararlı olabilir. 

Punica granatum (Nar  Ağacı): 

Kök, gövde ve kalın dal kabuklarında Pelletierin alkaloidi ve izomerleri 
bulunur. Eskiden tenyalara karşı kullanılmıştır. Koniine benzer etkilidir. 
Görme bozuklukları, baş ağrısı, bazan kramp, kollaps ve felç oluşmaktadır. 

Tedavi:  Erkek eğrelti otu gibidir. 
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V. Z E H İ R L İ M A N T A R L A R : 

Hypocreaceae Fam. dan Claviceps  purpurea  (Çavdar mahmuzu); Ergo-
toksin ve Ergotamin gibi suda erimeyen ve Ergometrin gibi suda eriyen çok 
değerli ve toksik alkaloidler taşıması nedeni ile Ortaçağ'da yoğun zehirlen-
meler yapmıştır. 

M. Tankere göre Erzurum bölgesinde yaban buğdaygiller üzerinde gö-
rülmüştür. Kültür buğdaygiller üzerinde de üretilmektedir. 

Günümüzde, tahıla karışması ile zehirlenme yapması olanak dışı olma-
sına karşılık, tedavide kullanılan preparatlarla oluşabilir. 

Aynı şekilde Ustilaginaceae Fam. dan çeşitli ustilago türleri, meyveler 
üzerinde gelişmektedirler. Yer fıstığı, antep fıstığı ve fındıklar (N. Vural) 
üzerinde oluşanlardan kanserojen ve toksik etkili aflatoksin ayırd edilmiştir. 

Şapkalı mantarlar 

Şapkalı mantarların iyi tanınmadan yenilmeleri ile, zehir karakterine 
göre zehirlenme ve ölümler olmuştur. 

Halkın, zehirli mantarları bazı işlemler uygulayarak (sirkede yatırma, 
kurutma, kaynatma suyunun atılması) yenilenebileceği inancı genelleştirile-
mez. Örneğin Gyromitra  (Helvella)  esculenta gibi tehlikeli zehirlenme yapan 
mantar için doğru olabilirse de amanita türlerinin zehirleri termostabl'dir-
ler. 

Tam şekillenmeden toplanan mantarların, zehirli olanla olmayanı ayırd 
etmek çok güç olduğu için, yenilmemeleri gerekir. 

Yenilebilen mantarlar da taze, gevrek ve sağlam olmalı, bir defada çok 
miktarda veya arka arkaya bir kaç öğünde yenmemelidir. Bozulmuş yenen 
mantarlarla feniletilamin (bir parçalanma ürünü ve sekonder zehirli madde-
nin) şekillenmesi ile zehirlenme oluşur. 

Bazı tür mantar zehirlerine alışkanlık kazanıldığı görülmüştür. 

Mantarlar, mikropların üremeleri için iyi bir besin ortamı oldukların-
dan, mikrobik zehirlenmelere de yol açarlar. 

Memleketimizde iyi tanınan ve yenecek kadar bol Carıtharellus  cibarius 
(Fr.) (cüce kız, horoz mantarı) ile sütü portakal renkli Lactarius  deliciosus 
salmonicolar  (H.L.) (Kanlıca), zehirlilerle karıştırılmayacak kadar belirgin 
özelliklere sahiptirler. 

Mantarları zehir etkilerinin çabuk veya geç görülmelerine göre bölünme-
yeceğiz. 
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Toksik  etkileri  erken  görülenler: 

Etki: 1/2-2 saat içinde, mide ve bağırsak kanalında irkilme (bulantı, 
kusma, bol ishal) ile belirgin, çoğu kez 24 saat içinde kendiliğinden iyileşme 
görülmüştür. Bu tür mantar zehirlenmelerinde Amanita muscaria ve Tric-
holoma pardinum (tigrinum) zehirlenmelerinde görülen santral uyarılma 
yoktur. 

Bazı mantarlarla, ilk saatlerde ağır bir hastalık hali, örneğin kollaps ateşi, 
nabız bozukluğu, kan basıncı düşmesi, elektrolit kaybı, kramplar görülebilir. 

Entoloma  lividum  daha az toksik iken, Tricholoma  pardinum  depresyon ve 
sirkülasyon kollapsına yol açar. 

Agaricus (Psalliota)  xanthoderma,  Sungurlu'da zehirlenmelere sebep ol-
muştur. 

Aynı gruptan daha az toksikler: 

Russula türleri  (sütü beyaz) 

Lactorius  türleri  (sütü beyaz) 

Hypholoma fasciculare: 

Boletus satanas (fazla muskarin ve bilinmeyen kapiller etkili ve kramp 
zehiri). 

Plicaria coronaria,  Scledoderma  vulgare: 

Zehirlilerden olmayan fakat duyar kimselerin dayanamadıkları mantar-
lar: 

Clavaria  formosa  (Keçi  Sakalı): 

Armillaria  mellea (Kümeler halinde bol bulunur). 

Bunların da kaynatma sularının atılması gerekir. 

Bu mantarlarla husule gelen zehirlenmelerde prognoz genellikle iyidir. 
Çok zayıf olanlarla, alkoliklerde ve diğer hastalık komplikasyonlarında zehir-
lenme ciddi olabilir. 

Tedavi: 

1- Mide (kusmanın uzun sürüp sürmediği incelenmeli) bağırsak boşal-
tılmalı, tıbbi kömür verilmeli. 

2- Kandaki elektrolit bulgulara (Hipokloremi, hipokaliemi) göre uygun 
infüzyon çözeltileri İ.V., plasma verilerek uzun süren ishal nedeni ile su kaybı 
(dehidratasyon) düzenlenmelidir. 
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3- Stimuian (uyarıcılar) yalnız gerektiğinde verilmeli, kan basıncı düş-
mesi Noradrenalin infüzyonları ile önlenmeli ve şokla savaşmak 

Salt muskarin Etkili mantarlar: 

(Muskarinik sendrom) 

Bu tür mantarların, muskarin yanında atropin benzeri etkili maddeler 
tutan (Amanita  muscaria) mantarlarla karıştırılmaması gerekir. 

Bu mantarlarla zehirlenmelerde atropin belirtileri görülmez. 

Mantar ekstraktı izole kurbağa kalbine damlatıldıkta kalp diyastolde 
durur, bir damla atropinle kalp tekrar çalışır. 

Bu grupta Inocybe  türleri bulunur. 

En tehlikelisi Inocybe napipes ve I. fastigiata  (Uşak'ta görülen bir zehir-
lenme), I. patouillardi,  bunlar Tricholoma  georgii ve Agaricus silvicola  ile ka-
rıştırılabilir. Clitocybe  dealbata  ve C. rivulosa  da bu grupta yer alır. 

Muskarin; vagus etkilidir. Belirti olarak ısı duygusu, bol terleme, bol 
salya, orta derecede miozis, geçici görme bozukluğu, akomodasyon krampı, 
bradikardi görülür. Ağır durumlarda kollaps belirtileri, dispnö, kan basıncı 
düşmesi, akciğer ödemi oluşur. 

Zehirlenme; hafif durumlarda 8-12 saatte iyileşme ile sonuçlanabildiği 
gibi ağır durumlarda ölüm gelebilir. 

A. muscaria ve A. pantherina zehirlenmeleri ile (midriazis, santral u-
yarma, depresyon) karıştırılmamalıdır. 

Tedavi: 

Genel ilk yardım olarak mide ve bağırsak boşaltılmalı. 

1 - Atropin 1-2 mg İ.M. ağır durumlarda İ.V. gerektiğinde 1 / 2-1 saatte 
bir tekrar edilebilir. Spesifik antidot, çabuk etki gösterir. 

2- Ağır durumlarda ve kollapsta Noradrenalin infüzyonu (4-8 mg Ar-
terenol 300-500 ml serum içinde). 

3- Hidrokortizon 250 mg veya Prednizolon (-suksinat-ftalat) 150 mg 
damla infüzyonu içinde İ.V. 

Amanita muscaria, (Resim, 1) A. pantherina  (Resim 2). 

(Panterina sendrom) 

Bu tür mantarlar; az miktarda muskarin yanında, atropin benzeri etki 
yapan ve özel zehirlenme belirtisi gösteren madde tutarlar. Kendi deneme-
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lerimizde, A. pantherlna etken maddesi ısıya dayanıklı ve santral (depresif) 
etki göstermiştir. Onun için bu tür belirtilere panterina sendrom adı verilir. 
Tedavinin yanlış uygulanmaması gerekir. 

Zehirlenmeler A. pantherina'nın, A. rubescens ve A. spissa ile karıştırıl-
masından oluşur. 

A. muscarina'nın zehir etkisi toprak ve yetiştiği yere göre değişmekte-
dir. Yetişme şartlarına göre iki maddenin birbiri üzerine olan yok edici etki-
leri nedeni ile zehirlenme belirtisi değişebilir. Alışma oluşabileceği de bildi-
rilmiştir. 

Rusya'da, A. muscarianın sirke ve tuzla işlenerek yenildiği söylenmekte-
dir. 

Atropin etkisi baskın oldukta uyarma, halusinasyon ve spontan kas ka-
sılmaları oluşur. Zehirlenme yavaş olunca görme, işitme halusinasyonu gö-
rülür. (Rusya'da bu amaçla kullanılmış). 

Zehirlenmelerde ölüm nadir olmakla beraber A. pantherina ile ölüm 
oranı daha fazladır. 

Tedavi: 

1- Gastro-enterit belirtileri şiddetli olmadığında mide bağırsak hemen 
boşaltılmalıdır. Kusturucu olarak ılık su içinde tuz veya Apomorfin 0,01 g 
s.c. Kusmadan sonra Lorfan (Apomorfin antagonisti olarak) 0,02 mg / kg İ.M. 
veya Nalorfin 0,1 mg / kg verilmelidir. Uyarma nedeni ile mide yıkama yapıl-
maz. 

2- Sürgüt olarak 2 Ampl. Peristaltin (0,15 g) s.c. veya 25 g sod. sülfat 
bol kömürle birlikte ağız yolu ile. 

3- Kalsium glukonat % 20 lik, 20 ml, çocuklara 10 ml. Tetanik belirti-
lerle savaş için. Bu belirtiler toksik irkilmeden önce görünürler. Aynı amaçla 
10-20 mg Diazepam (Valium) İ.M., İ.V. 

4- Yatıştırıcı olarak Morfin 0,01 s.c. ve Fenobarbital 0,2 g İ.M., Klor-
promazin (Largactil, Megaphen) 25 mg İ.M. 

İnkubasyon (Kuluçka) süresi 5-12-24 saat olan çok zehirli 
Mantarlar: 

Amanita phalloides, A. virosa,  (Resim, 3) A. verna. 

(Falloid-sendrom) 

Bu grup mantarlardan amanita verna ile Çorum (Sungurlu) da zehirlenme 
bildirilmiştir. 
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Bu tür zehirlenmelere İsviçre (Alpler) de Amanitalar, Almanya'da Hel-
vella (gyromitra) esculenta (P. Fr) dan olmaktadır. 

Amanitaların, tarla şampiyonları ile karıştırılması olağandır. Çocuk ve 
hamile kadınlar için daha tehlikelidir. Hemen hastane ve uzman tedavisi zo-
runludur. Hiperozmozlarla diürez zorlanmalı, periton diyalizi erken olarak 
uygulanmalıdır, 2-3 gün sonra uygulamada geç kalınmış olur. 

Tehlikeli zehirlenmelerden 5 önemli siklopeptit sorumludur. Bunlar 
ısı ve kurutmaya dayanıklıdırlar, Fallotoksin ve Amatoksin olarak grupla-
nırlar. 

Fallotoksinler, membran zehiridirler, etkileri çabuk görülür. Amatok-
sinler yavaş olarak hücre çekirdeğine yayılırlar. 

1- Falloidin LD5 0 2 mg/kg (beyaz fare) (10 g mantar = 10 mg) 

2- Falloin 1 mg/kg. 

3- Alfa amanitin 0,1 mg/kg. 

Falloidinden 20 defa daha toksik, 20 defa daha geç etkili. İnsanlardaki 
ölümlerde baş sorumludur. 100 g mantarda 8 mg alfa, 5 mg beta amanitin bu-
lunur. 50 g taze mantar öldürücü etki yapar. Amanitin hücre çekirdeğine et-
kir. 

Falloidinler, mikrozomlara etkiyerek aminoasit sentezini durdururlar. 
Falloidin karaciğer ve böbrek hücrelerini yıkılarlar. 

4- Beta-amanitin (nötral reaksiyonlu) LD5 u 0,4 mg/kg. 

5- Gamma-amanitin 0,8 mg/kg. 

Son zamanlarda Fallosidin, Failisin, Failin B, Amanin gibi yeni maddeler 
izole edilmiştir. 

Amanita toksinleri, insanlarda bütün paranhimatoz organlarda ağır 
tahribat yapmaktadırlar. Ölüm: Karaciğer, kalp, böbrekler ve vazomotor 
yıkılanına ile oluşur. Bu zehirler dialize edilebilirler, ancak erken başlama 
şans tanır. Birinci, en geç ikinci gün peritoneal diyaliz ile diurezin zorlanması 
yararlı olur. Tutunmuş toksinler giderilemezler. 

Kobay denemelerinde kortikosteroidlerin koruyucu olarak etkidikleri 
görülmüştür. 

Alkollü mantar ekstreleri ile zehirlenmeler görüldüğü için, çalışırken 
eldiven giyilmelidir. 

Entoksikasyonlar, hafif ve ağır olarak oluşabilirler. 
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1- Hafif  entoksikasyonlarda  (7-13 saat) kusma ve ishal su ve tuz kaybına 
yol açar. İkinci günden sonra hafif ve geçici karaciğer yıkılanması oluşur. Bi-
lirübin ve transaminazda yükselme görülür, ikterus olmaz, karaciğer büyümesi 
bir kaç gün sonra kaybolur. Hasta bir süre kendini yorgun hisseder, karaciğer 
fonksiyon testleri 1-2 hafta patolojik görünüşlü kalır. 

2- Ağır entoksikasyon:  Bu tür entoksikasyonda kuluçka süresi kısa ola-
bilir (5-7 saat). İntihar amacı ile alınmış taze mantarla 5 nci saatte ölüme yö-
nelme (ishal, kollaps) başlamıştır. 

Belirgin kusma ve ishal, şiddetli karın ağrıları 6-8 gün devam edebilir. 
Her 10 dakikada bir koleraya benzer sulu ishal ve devamlı kusma, çok miktar-
da su ve tuz kaybı ile hipokalemiye yol açar. Günlük atılan su 4 litreye kadar 
oluşabilir. Oligüri ve arkasından oluşan klorür yokluğu ile üremi ortaya çı-
kar. Ekseriya görülen kollaps kompleks yapıdadır. Kanın yoğunlaşması, sp-
lanikus damarlarının çok genişlemesi, direkt kalp kasının ve vazomotor mer-
kezin bozulmasını, ishalle oluşan hipokaliemi eklenmesi kalp kasına daha za-
rar etkisi ile tabloyu ciddileştirmektedir. Laboratuvar bulgularında; hema-
tokrit ve genel protein yüksek, klorür ve potasyum düşüktür. Sodyum, po-
tasyum ve su noksanlığının dengelenmesi kollapsın birinci fazını önlemede 
yardımcı olursa da daha ileri dönemde karaciğer distrofisi ve hipovolemik şok 
gelişir. Eksikoz devrede hasta çok fena görünüşlüdür. Siyanoz, kollaps ateşi, 
filiform nabız belirgindir. Enerjik bir stimulan ve uygun çözeltilerle infüzyon 
tedavisi yapılmazsa ölüm gelir. 

Otopside; vazomotor kollaps, toksik yağlı karaciğer, kalp, böbrek hara-
biyeti karakteristiktir. 

Karaciğer harabiyeti nedeni ile kolera benzeri dönemin geçiştirilmesin-
den sonra da tehlike gitmiş sayılamaz. Karaciğerin zarar görmesi belirtileri 
zehirlenmenin ikinci gününde görülmeye başlar. Transaminaz yükselir. 
Protrombin düşer (5. günde en düşük). Kan koagulasyonu faktörlerinden V, 
VII, X etkilenir. Ağır hallerde fibrinojen, serum bilirübin 3. günde çıkmaya 
başlar (en yüksek 5-7 gün). Çok ağır hallerde yükselmeyebilir. Karaciğer 
fonksiyonunda 10 gün sonra nekroz yatakları görülmüştür. 

Hipovolemik şok geç fazda oluşur. Ağır karaciğer yıkılanması, hemoglo-
binin yükselmesi, hematokrit, genel protein düşüklüğü (transkapiler albü-
min kaybı) ile paraleldir. 

Son zamanlardaki çalışmalar, diyaliz ve kortizon tedavisi ile ölümün ön-
lendiğini göstermektedir. 

Diğer zehirlenmelerle ayırt edilmesi: 
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Helvella (Gyromitra) esculenta ile zehirlenmeler daha çok baharda o-
luşmakta, diğer amanitalar yaz sonu ve sonbahar (Amanita verna, haziran) 
da görülür. 

Karaciğer koması, karaciğer zehirleri (fosfor, arsenik, karbon tetraklo-
rür, eğrelti otu ekstresi) ile zehirlenmeler, akut ve çabuk gelişen karaciğer 
distrofisi (Hepatitis epidemica) hatırlanmalı, paratifüsün benzeri belirtileri 
yaptığı unutulmamalıdır. 

Tedavi: 

1- Mide ve bağırsaklar boşaltılmalı. Eğer kusma ve ishal uzun zaman de-
vam etmişse kontrendikedir. Bunun dışında ve diğer mantar yiyenlerin mi-
delerini yıkamak iyi bir tedbir olur. Prostigmin 2 mg s.c. ve hintyağı 30 g 
(büyüklere 2-3 yemek kaşığı, çocuklara 1-2 yemek kaşığı, küçük çocuklara 
1-2 çay kaşığı) 

2- Adsorban; hayvansal kömür (burun, mide sondası ile) 3-4yemek ka-
şığı, kusma olsa da bir kısmı bağırsağa geçebilir. 

3- Şiddetli dehidratasyon, tuz ve potasyum kaybı önlenmeli, ağır hal-
lerde su ve tuz balansını dengeleme çok yüksek miktarlara ihtiyaç gösterir. 

4- Diürezi zorlama, erken periton dializi; erken ve şüpheli (Amanita 
ile) hallerde, ishal başlar başlamaz ön tedbir olarak hemen yapılmalıdır. 

Toksinler dializ olabilmektedirler. Forse diürez çoğunlukla yeterlidir. 
Periton dializi, sonradan gelişecek protrombin düşmesi için tehlikesiz değil-
dir. Hemodializ muhtemel kollapstan ötürü sakıncalıdır. Önce ve ilk 1-2 saat 
içinde büyük miktarlar halinde su ve (NaCI ve potasyum) elektrolit kaybı 
düzenlenmelidir. Sonra 20 % lik, Mannitol 500 ml + 4 Ampl. Lasix (Furse-
mid) (THAM siz) verilmeli, ilk 12-16 saat içinde 6-8 litre idrara ulaşılmalıdır. 

Sonra devamlı hematokrit, genel albumin, K, Na, Cl, kan basıncı, EKG 
(Hipokalsemi belirtileri serum'dan önce görünür) ve kan volumu kontrol-
leri yapılmalı. 

Şiddetli ishallerde hastalar diğer zehirlenmelerden fazla suya ihtiyaç gös-
terirler. Kalbe fazla yüklenmemek için ilk 24 saat içinde ilâve olarak 2 L. 
izotonik NaCI çöz. + Hyaluronidase verilmelidir. 

5- Şeker: Levuloz (günlük 1000 ml % 10). Bu zehirlenmede oluşan hi-
poglisemiyi giderir. 

6- Şok tedavisi: 2. fazda hipovolemik şok tipidir. Çok önemlisi hema-
tokrit, serumalbumin, elektrolit ve santral ven basıncının kontrolü (Vena 
jugularis veya Vena cephalica kateteri ile) 
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7- Yatıştırıcılar: Ekseriya oluşan şiddetli ağrı ve korku hissi için Diaze-
pam 10-20 mg, Fenobarbital (karaciğer için zararsız) 0,1-0.2 g. karaciğer 
harabiyeti nedeni ile opiat, klorpromazin verilmez. 

8- Toksinin nötralizasyonu: Bugün tam, emin, etkili madde geliştiri-
lememiştir. Pastör enstitüsünün, antitoksik serumu ve Tritiumla işaretlen-
miş phalloidin'den insan serumu ile yapılan antigen, antikor reaksiyonu iyi 
sonuç vermemiştir. 

9- Karaciğeri koruma: 

a) Hidrokortizon: Ağır hallerde başlangıçta günlük 300 mg ilk iyileş-
mede Prednisolon veya diğer deriveler kullanılabilir. Damla infüzyonu ha-
linde (yarı ömrün kısa olması nedeni ile) verilir. 

b) Yeteri kadar Levuloz verilir. Kolin ve Arginin artık yararlı görülme-
mektedir. Thioctidase da etkili görülmemiştir. 

c) Neomisin: Günlük 6 g. per os, bağırsakta amonyak (zehirlenmesi) 
şekillenmesini ve bağırsak içeriğinin sterilizasyonu için verilir. 

ç) Vit. K, ve Fibrinojen: Günlük 1-2 Amp. Konakion (10 mg lik İ.V) 
Hipoprotrombinemi ile savaş için verilir. Ağır hallerde ise 4-6 Ampl. Fibri-
nojen kullanılır. 

d) Vit. B. Kompleks: Becozym (günde 2-3 Amp. İ.V) verilir. 

e) Diet: Başlangıçta yalnız hafif levuloz ile tatlandırılmış çay içirilir. 
Kusma durunca karbonhidratça zengin fakat proteinsiz (Amonyak entoksi-
kasyonu tehlikesi sebebiyle), yağsız rejim uygulanır. İştah ve karaciğer fonk-
siyonları (Bilirübin, Transaminase, Kan demiri, Fosfotase) tekrar düzeldi-
ğinde, yavaş yavaş proteince zengin fakat yağdan fakir diyet uygulanır, (yu-
murta beyazı, çökelek, yağsız süt tozu, ızgara et) yağ olarak taze tereyağ 20-
30 g verilir. Hasta iyileştikten sonra da diete uzun zaman dikkat edilmelidir. 

f) Yasak: Alkol (bütün karaciğer harabiyetlerinde) ve Amonyum klo-
rür ve Acetazolamid = Diamox (Amonyak zehirlenmesi tehlikesi dolayısıy-
la verilmemelidir). Barbituratlara dikkat edilmelidir. (Fenobarbital karaciğer-
de tahrip edilmediği için. verilebilir) İ.V. Narkoz yapılmamalı, Halotan'dan 
sakınılmalıdır. 

10- Tubüler nefroz tedavi edilmelidir. 

Gyromitra  (Helvella)  esculenta (Resim, 4): 

Zehirlilik; yaş, toprak özelliği ve şahıslara (duyarlık) göre değişir. Teh-
likeli gyromitrin ve helvella asiti (N. suz organik asit) vardır. Gyromitrini 
ilk önce List ve Luft izole etmişlerdir. N-Methyl-N-formylhydrazin'in zehir 
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etkisi kurumakla kaybolmaktadır. Zehir kaynama suyuna geçer. En az 3 dak. 
iki defa kaynatılmalıdır, (suyu at). Taze salata halinde yenmemelidir. Kısa 
fasılalarla (arka arkaya iki öğünde) yenmemelidir, zira az miktardaki zehirin 
birikme etkisi oluşur. 

Aydınlanmamış bir husus, salata şeklinde yiyenlerde zehirlenmenin 
olmamasıdır. 

Zehirlenme tablosu: 

A. phalloides'e çok benzer, fakat karakteristik olan belirtiler daha az 
şiddettedir. Zehirlenme belirtilerinin 5-8, nadiren 24 saat sonra oluşu ka-
rakteristiktir. Sonra ağır gastroenterit, kusma ve ishal görülür. Hafif haller-
de bu belirtiler görülür ve hafif ikterus oluşur. Ağır hallerde 2-3 günde ağır 
karaciğer belirtileri, ikterus ile ortaya çıkar. Akut sarı karaciğer distrofisi 
ve tipik Coma hepaticum, kol ve bacaklarda kramp ve felçler görülür. Ölüm, 
(A. phalloides de olduğu gibi) ilk safhada şiddetli eksikos ve vazomotorkol-
laps ile veya 2. faz'da karaciğer harabiyeti ile oluşur. 

Tedavi:  A. phalloides'de olduğu gibidir. 

Cortinarius  orellanus (Polonya, Rusya, Doğu Almanya) 1962 yılına kadar 
etkisi bilinmeden yendiği fakat yendikten 14 gün sonra akut nefroz meydana 
getirdiği bildirilmiştir. Etken madde olarak Orellanin, izole edilmiştir. Ze-
hirlenmelerde; susuzluk, albuminüri, oliguri görülmüş. 2-3 hafta devam eden 
bir üremiden sonra ölüm yapan zehirlenmeler olduğu gibi, hafif durumlarda 
iyileşme için haftalar geçmektedir. 

Tedavi:  Akut böbrek yetersizliğinin tedavisi gerekir. 

Coprinus  atramentarius: 

Alkol alınmadığı zaman yan etki görülmemektedir. Mantar alınmasın-
dan 2-3 gün sonra bile az miktar alkolden bir kaç dakika sonra kalsiyum siya-
namit (CaCN2 ) zehirlenmesine benzer etki ortaya çıkar. Kalsiyum siyana-
amit'le birlikte alkol alınmasında da aynı belirtilerin husule gelmesi man-
tarda potasyum siyanür bulunması şüphesini uyandırmaktadır. 

Diğer taraftan kronik alkolizm tedavisinde kullanılan Disulfiram'ın al-
kol benzeri etki (Asetaldehit parçalanmasının durdurulması nedeni ile) yap-
ması, aynı etkiyi yapan maddelerin mantarda bulunması da düşünülmüştür. 

Zehirlenme tablosu kalsiyum siyanamit'e benzer. Yüzde ani ve yoğun 
kırmızılık, göğüste basınç hissi, nabız fazlalığı ve baş ağrısı görünüşündedir. 

Tedaviye lüzum yoktur. Bir hafta alkollü içki alınmamalıdır. 
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F. H A Y V A N S A L Z E H İ R L E R : 

I. Z E H İ R L İ Y I L A N L A R : 

Türkiye'nin zehirli yılanlarını, ancak sayın Prof. Dr. Muhtar Başoğlu'-
nun "Türkiye yılanlarının familyalara göre tanınması" adlı çalışmasından öğ-
renmiş bulunuyoruz. 

Fam Colubridae 

Yalnız iki tür zehirlidir: 

Malopolon monspessulanus 

Telescopus  fallax  (göz bebeği dikey) 

Fam. viperidae  (engerekler) 

Göz bebeği hepsinde dikey, hepsi zehirli. 

Vipera  lebetina (Güney Anadolu), vipera  xanthina  (Resim 8) (Orta Ana-
dolu), Vipera  berus (Marmara Bölgesi), Vipera  ammodytes  meridionalis  (Resim, 
5, 7) (Marmara ve Ege Bölgeleri), Vipera  ursinii, Vipera  aspis balcanica (Resim, 
5) (Ege ve Akdeniz Bölgeleri). En tehlikelileri V. lebetina ve V. xantina tür-
leridir. Türkiye'nin zehirli diğer türleri hakkında yeterli bilgiye sahip değiliz. 

Yılanlarımızın zehirlerini de bilmemekteyiz. Avrupa yılan zehirleri için-
deki etken maddeler; enzimler (proteas, desmolas, hyalüronidas) ve histamin 
deşarjı yaptıran maddeler olarak bildirilmektedir. Benzeri ve yakın türler 
olmaları ve aynı anti-serumun kullanılması nedeni ile konuya ancak bu açıdan 
bakmakla yetineceğiz. 

belirtiler:  Yılan ısırmasından kısa bir süre sonra görülen ağrılı hemorajik, 
yangısal ve çabuk yayılan ödem, lenfanjit, lenfadenit (bir gün sonra yavaş 
olarak azalır, anestezi devam eder) ve sekunder enfeksiyon komplikasyonları 
oluşur. Fazla miktarda zehirin kan dolaşımına geçmesi ile (lenf yolu ile 1 /2-1 
saat veya damara rastlayan ısırma ile hemen) genel belirtiler olarak baş dönme-
si, baş ağrısı, bulantı, kusma, ishal, mukoza kanamaları, kalp çarpıntısı, kan 
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basıncı düşmesi (ölüme giden kollaps), hemoliz nedeni ile diğer komplikas-
yonlar, hemokonsantrasyon, felç belirtileri, kalp bozukluğu, korku şoku 
(eğer reaksiyonlar yoksa ısırılmanın zehirsiz yılanla olabileceği kanısı). Ağız 
yolu ile alınan yılan zehiri preparatlarının zehirsiz olduğu kabul edilmekte-
dir. 

Tedavi: 

İlk dakikalar içinde kol ve bacaklara ısırma yerinin üstünden olmak üze-
re bir saatlik bandaj (nabız duyulmalı, her on - onbeş dakikada bir bandaj 
bir dakika gevşetilmelidir) bandaj konulamayan ısırma yerlerine buz kesesi 
konmalı, ısırılan yere konsantre oksijenli su (perhidrol) zehiri nötralize eder. 
Hasta tam istirahat etmeli (özellikle ısırılan yer), dikkatli bakım, ısırma yeri 
belli ise insizyon yapılarak zehir emilmeli (ağıza sıvı yağ alarak), doktor ça-
ğırmalı. 

Türkiye'de Avrupa çıkaklı polivalan yılan serumları bulunmaktadır. Ör-
neğin "Schlangengift - Serum Berna (İsviçre)" Polivalan at serumudur. Av-
rupa ve Akdeniz Vipera (engerek) zehirlerine etkilidir. Aynı şekilde "Behring 
VVerke", "Hoest" (Almanya), Enstitü Pastör (Paris) "Serum ER." polivalan 
serumları da eczanelerimizden temin edilebilir. 

Bu serumlardan herhangibirini kullanmadan önce allerji ön denemesi 
yapılması gerekir. Bunun için 1/10 serum, serum fizyolojik ile sulandırıldık-
tan sonra göze damlatılmalı veya 0,02 ml deri altı enjekte edilerek allerjik 
reaksiyon kontrol edilmelidir. 

Tedavi amacıyla bu serumlardan herhangi birinden 10 ml İ.V. verilmeli 
(aynı miktar ısırık yerin çevresine de tavsiye edilmektedir) ağır durumlarda 
40 ml ye kadar İ.V. de kullanılması gerekmektedir. Bazı yazarlar ısırılma yeri-
nin çevresine ve proksimal olarak enjeksiyonu önermektedirler. Anti - Se-
rum ne kadar erken yapılırsa o kadar faydalı olur. Gecikmelerde serum mik-
tarını da arttırmak gerekir. Anaflaksi ihtimalinde İ.V. enjeksiyonun narkoz 
altında yapılması da önerilmektedir. 

Serumlar 2°-8°C de saklandıkta 3 yıl dayanıklı kalırlar. 

Son zamanlarda glukokortikoitlerin deneysel olarak ölümü azalttığı 
görüldüğünden, hidrokortizon 1. gün 250-300 mg İ.V. damla infüzyonu halin-
de, 2. gün 100-250 mg. sonra Prednison (Hostakortin) 40-60 mg per os veril-
meli ve doz yavaş yavaş azaltılmalıdır. Aynı maksatla prednizolon 25-100 mg 
veya prednisolon sodyum suksinat (Metilkortelon) İ.M. veya İ.V. infüzyon 
şeklinde 70 mg ( = 50 mg Prednisolon) veya Monokortin (Dekzametazon) 
1 ampl. 20 mg İ.M. 
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Hidrokortizon, hiyalüronidazı durdurarak rezorpsiyonu geciktirmekte-
dir. Glukokortikoitler ağır allerji ve yangısal duruma da iyi gelmektedir. 

Enfeksiyon için tetrasiklin 250-500 mg. çocuklara 10 mg/kg, Penisilin 
günlük 5 milyon ünite ve Streptomisin 1 g İ.M., tetanozdan da korur, gerekir-
se tetanoz serumu da verilebilir. 

Antihistaminik: Difenhidramin (Benadril) Ampl. 10 mg/ml İ.V., İ.M. 
önce 10 mg sonra ihtiyaca göre 2-3 saat ara ile toplam 20-50 mg (bazılarına 
göre 25-50 mg günde 3-4 defa), ağızdan 0,10 g (24 saat 0,40 g), difenhidrami-
nin de hiyalüronidazı nötralize ettiği bildirilmektedir. 

Hastalara alkol verilmez. Şok ve kollapsla savaşmalı, yalnız uyarmalar 
görüldükte, sedatif olarak Fenobarbital 0,1-0,2 g veya ufak doz Klorpro-
mazin 25 mg (Largaktil, Megafen), Diazepam (valium) 10-20 mg. 

Su ve elektrolit dengesi sağlanmalı, solunum felci varsa ancak uzman 
eliyle untübasyon, traketomi, aletli yapay solunum (hastanede) yapılmalıdır. 
Vücut ısısı normalde tutulmalı. 

Korunma: 

Oturulan ve yatılan yerler araştırılmalı. Benzen hekzaklorit (BHC) li 
insektisit'ler etkilidir. Kalıcı preparatlar ve tozu mevsiminde bir kaç defa 
şüphe edilen yerlere veya barınaklara bolca serpilmelidir. 

II. AKREP Z E H İ R L E R İ 

Memleketimizin, tanımı yapılanlardan derleyebildiğimiz (ikisi tarafımız-
dan) 4 familyaya yayılan 11 tür çeşitli bölgelere yayılmış bulunmaktadır. 

I- Fam. Scorpionidae 

1- Scorpia maurus L. fuscus  (H.  et E.) 

II- Fam. Vejovidae 

1- Jurus dufoureius  (Brulle)  asiaticus (Birula)  Syn. Jurus kraepadi-
ni (Ubitch)  (Marmaris  M.G.J 

III- Fam. Buthidae 

1- Mesobuthus (Buthus)  gibbosus (Brulle) (Marmaris M.G.) (Resim 
19). 

2- Mesobuthus eupeus (C.L. Koch) 

3- Buthus judaicus  (E.S.) 

4- Buthus (Leiurus)  quinquestriatus  (Adıyaman, Suriye, Filistin, 
Kuzey Afrika) Türkiye'nin en zehirli akrep türü. 
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IV- Fam. Chactidae 

1- Euscorpius  italicus (Herbst), awasicus (Nordman) 

2- Euscorpius  germanus (C.L. Koch), Ciliciensis (Birula) 

3- Euscorpius  carpathicus  (İstanbul çevresi, Trakya) 

4- Euscorpius  mirıgrelicus  (Kessl) (Karadeniz bölgesi) 

5- Androctonus  (Prionurus)  crassicauda  (Ol.) (Urfa çevresi, Türk 
polivalan akrep serumu yapılan tür) 

Sıcak bölgelerde yaşayan türler daha zehirlidirler. 

Akrep zehiri yılan zehirinden daha toksiktir. Akrep her sokuşta bir 
miktar zehir enjekte eder. Sokmalarda hemen vücuttan atılmalıdır, giyecek-
lerin içinde varsa sokmaya devam eder. Az zehirli akreplerin sokması süperen-
feksiyon ve anaflaktik etkilere yol açabilir. Akrep zehiri 6 yaşından küçük ço-
cuklar için daha tehlikelidir. Zehiri kuyruk sonunda bulunan iki zehir bezin-
de toplanır ve uçtaki çok sivri iğnesi ile enjekte eder. 

Akrep zehirinin kimyasal karakteri türlere göre değişirse de genel ola-
rak çeşitli bazik proteinler (toksalbumin) ve az miktarda enzimlerden oluşur. 
Aktif tok'ik bazik protein'in izoelektrik noktası 8.0-9.0 dur. Bazı türlerin 
iki veya daha fazla nörotoksinleri aynı farmakolojik özelliği taşır. 

Kapiler permeabiliteye etkili hiyaluronidaz ve histamin deşarjı yapan 
maddeler de izole edilmiştir. Bir çok akrep zehirlerinde düşük molekül ağır-
lığındaki aktif maddeler bulunamamıştır. En önemli istisna memleketimizde 
de bulunan L. quinquestriatus akrep zehirinde yüksek miktarda 5-hidroksit-
riptamin'in (4 mg/100 mg kuru zehir) bulunuşudur. 

Letal nörotoksik (scorpamin) ler saf halde Androctonus australis (tok-
sin I, toksin II) ve Buthus occitanus'dan, kombine kromatografik teknikle 
izole edilebilmiştir. Bunlar küçük bazik proteinler olup, izoelektrik noktası 
8.0-9.0, Mol. ağırlığı 6700-7240 arasındadır. Bir peptit zincirini oluşturan a-
mino asitler treonin (toksin I) veya glisin (toksin II) de sonuçlanırlar. Her iki 
toksin de, lizin amino terminal pozisyonundadır. 

Toksin I farede LD 5 0 (İ.V.) 19 mikr. g/ kg ve toksin II 10 mikr. g/ kg dır. 

İzole organlarla yapılan farmakolojik deneyler akrep zehirinin etkisi 
hakkında enteresan bilgiler vermektedir. Düz kasları kasmakta, bu etki (ba-
zı türler "Tityus"in zehir etkisi) ezerinle potansiyalize, morfin ve atropinle 
inhibe olmaktadır. Hekzametoninium etkisiz kalır. Önce ezerin, (fizostigmin) 
veya morfin enjekte edilmiş farelerde toksisite artmaktadır. Atropinize edil-
miş köpek ve tavşanda İ.V. zehirin verilmesi ile görülen hipertansiyon, ad-
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renalektomi, spinal kordun çıkartılması veya hekzametonium verilmesi ile 
devam etmiştir. Etki sempatolitiklerle (yeni tedavi şekline ışık tutar) bloke 
edilmektedir. 

Kan basıncı ve organlar üzerine olan bu etkiler zehir etkisinin otonom 
sinirlerin postgangliyonik iplikler üzerine olduğunu göstermektedir. 

Akrep zehiri nüromuskuler transmisyona da etkimektedir. 

Etkinin ezerin benzeri olduğu kanısını vermektedir. Antikolinesteraz 
aktivitenin, enzim inhibisyonu ile olabileceği ihtimali çok azdır. 

Perfüzyon deneylerinde kalbi uyarıcı etkinin, indirekt ve kakekolamin-
lerin deşarjı sonucu oluştuğu da bu etkinin dikloroizaprenalin ve bretilyum 
ile bloke olması, rezerpin verilmiş hayvanlarda husule gelmemesi nedeni ile 
açıklanmış bulunmaktadır. Bu etki sempatik gangliyona da değildir zira hek-
zametonyum ve atropinle etkili değildir. Diğer taraftan bradikardi koliner-
İik yapıdadır ve atropinle bloke, prostigminle potansiyalize olmaktadır. Bu-
nunla beraber zehirin bradikardi etkisi indirekt olup, hemikolinium ile belir-
gin olarak azaltılmıştır. 

Hemikolinium; asetilkolin sentezini bozarak zehirin kalp üzerine olan 
kolinerjik ve adrenerjik etkisini aynı zamanda bloke eden tek maddedir. 
Kalpteki bradikardi ve arkasından uyarılma etkisini asetilkolin yapmaktadır. 
Bu hipotez, atropinize edilmiş kalbin prostigmin ile potansiyalize edilmesi ile 
gösterilmiştir. 

Asetilkolin açığa çıkması zehirin bir çok etkilerinin anlatılmasında deno-
minator olarak kabul edilmesini gerektirir. 

Zehirin sinir yapısı üzerine etkisi incelenmiş ve L. quinquestriatus ve 
B. minax zehirinin sinir lifinin aksiyon potansiyelini uzattığı, spontan akti-
viteye neden olan yavaş depolarizasyon yaptığı, sodyum iyonunun permea-
bilitesini artırdığı gösterilmiştir. 

Akrep zehirinde ağrı, zehirin sinir ucu protein komponentleri üzerine 
olan etkisi ile açıklanabilir. Adrenal glend'den katekol aminlerin boşalması-
nın, zehirin sinir aracılığı ile bunu yaptığı, ratlarla yapılan deneylerde sap-
tanmış bulunmaktadır. 

Bütün bu bilgilere rağmen akrep zehirinin etki mekanizması tam olarak 
anlaşılamamıştır. Nörotoksik etkinin santral olarak hipotalamus, medulla 
oblangata, medulla spinalis ve sempatik preganglionik nöronlar üzerine, ve-
yahut otonom sinir sisteminin postganglionik perifer uçları uyarması gibi 
aynı zamanda görülen iki etki yapısı ile oluşumu aydınlatılamamıştır. 
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Enteresan bir deneme ile Leiurus quinquestriatus akreplerinden hazırla-
nan hemolenf'in bu akrebin zehirini nötralize ettiği saptanmış bulunmaktadır. 

Memleketimiz akrep zehirleri antijen komponentlerini inceleyen Refik 
Saydam M.H. Enstitüsü immünoloji Şefi Turgut Tulga, Prionurus crassicauda 
antijeni ile çok zehirli L quinquestriatus  antijenlerinin aynı, daha genel de-
yimle P. crassicauda'dan hazırladığı serumun hem homolog hem de hetero-
log etki gösterdiğini tesbit etmiştir. Amerikan ordu tıp merkezinde yapılan 
çauraz koruma deneylerinde Türk akrep serumunun polivalan etkisi birçok 
akrep zehirine ve bu arada çok tehlikeli Cezayir akrebi P. australis'e karşı 
homolog serumundan daha etkili olduğu görülmüştür. 

Belirtiler: 

Yerel şişlik, ağrı, doku içinde kanama, bazan hafif parastezi. 10-90 daki-
ka sonra sistemik etki görülmeğe başlar. Nezle hali, burun akıntısı ve kana-
ması, salivasyon, fazla irkilme,ağır olaylarda çiğneme ve boyun kaslarında 
kramp, kusma, ishal, hipertansiyon, bradikardi, muskuler fasikulasyon, arit-
mi, solunum düzensizliği yetmezliği akciğer ödemi, konvulsiyon, 6 yaşından 
küçük çocuklarda ölüm görülmüştür. 

Tedavi: 

Hasta ve sokulan organ veya yerin bakımı yılan zehirlenmesinde olduğu 
gibi (Bandaj, buz, Perhidrol veya amonyak, istirahat) 

1- Türk akrep serumu (2-8°C da 3 yıl dayanır). 

Polivalan (Paraspesifik) etkili olup, Türkiye'de bütün ve başka ülkelerin 
bazı tür akrep zehirlerini de nötralize eder. 

Doz: Bir veya bir kaç ampul deri altı, kas içi, damar içi ve sokulan yerin 
çevresine enjekte edilir. 1 Ampl. 1 akrep kuyruğu zehirini nötralize eder. 

2- Gynerqen 1 ml (0,5 mg) İ.M. 

3- Atropin 1-2 mg (salivasyon ve kusmaya) s.c. 

4- Kalsiyum glukonat 20 ml (% 10) İ.V. gerektiğinde tekrar edilebilir. 

Antihistaminikle kombinasyon faydalı olur, bunun için Calcium-Sandos-
ten tavsiye edilmiştir veya Benadryl (antihistaminik) 50 mg s.c., İ.V. (dikkat-
l e r e verilebilir. 

5- Hidrokortizon 250 mg İ.V. (2. gün 100 mg.) veya Prednizolon suksinat 
veya ftalat (örneğin Ultracorton-H) 100-150 mg. 

6- Tehlikeli Leiurus quinquestriatus'un sokmalarında aynı türden ha-
zırlanan hemolenf (2,3 ml, İ.M.) tavsiye edilmiştir. 

288 



Korunma: 

Yatacak yerler ve giyeceklerin içi ve üstü dikkatle araştırmalı. 

BHC ve DDT li kalıcı insektisitlerle yatacak ve oturacak yerler ilâçlan-
malıdır. 

III. ARI Z E H İ R L E R İ 

Bal arısı (Apis mellifica), büyük eşek arısı (Vespa Crabro), sarı arı (Vespa 
vulgario), yaban arısı (Bombus hortorum) gibi arıların zehirleri çeşitli frak-
siyonlardan müteşekkildirler. 

Arı zehirinde melitten (kuru zehirde % 50, esas toksik madde, kuvvetli 
yüzey aktif, eritrotsitlerde permeabiliteyi artırır, az antibakteriyel ve fun-
gusit), apamin (nörotoksik, fazla S tutar, yüksek bazik karakterli), fosfolipaz-
lar, hiyalüronidaz, kinin, histamin, serotonin, asetilkolin bulunur. 

Normal arı sokmalarında lokal ağrı, şişlik ve yangısal görünüşlü rahatsız-
lık oluşur. Boyun ve boğazdan sokmalarda glottis ödemi ve sekunder enfek-
siyon; fazla duyarlık belirtileri olarak allerjik ürtiker, astım nöbeti, kollaps, 
ölümle sonuçlanabilir. Arı sokması damara rastlarsa etki çabuk görülür. Çok 
sayıda arının birden (yetişkinler için 5 arı toksik), bir kaç yüzün sokması ile 
de ölüm görülmüştür. 

Genel belirtiler: 

Baş ağrısı, bulantı, kusma, ateş, oligüri (hemoliz nedeni), dispnö, taşi-
kardi, kollaps, bazan kramp, felç, şuursuzluk, akut sirkülasyon bozukluğun-
dan ölümle sonuçlanabilir. 

Tedavi: 

A) Normal sokmalarda, yersel amonyak (yoksa sodalı su, hatta kül) 
gibi kalevi, potasyum permanganat çözeltili ıslak pansuman. Bal arısı sokmuş-
sa bir cınbızla zehir keseli iğnesi çekilip alınmalıdır. Çok kibar kimseler için 
lokal anestezikli merhemler sürülebildiği gibi sokulan yere 0,5-1 ml % 2 lik 
prokain çözeltisi (adrenalinli) enjekte edilebilir. Buz kesesi, ıslak sargı, e-
milme ve yangıyı önler. Bandaj (5 dakikada bir gevşet) uygulanır. 

Çok sokulma hallerinde Prednizolon ftalat veya suksinat 150-200 mg 
İ.M., İ.V. veya Ultrakortin - H kullanılmalı. 

Duyar kimseler, polivalan böcek antijeni ile desansibilize edilebilirler. 
Bu işlem esnasında anaflatik şok oluşabilir. Bandaj, buz kesesi veya antijen 
şırıngası yapılan yere Adrenalin (0,2-0,3 ml), her injeksiyonda tekrarlanabi-
lir. Duyarlığı gidermeden sonra 2-3 sene aylık injeksiyonlar yapılmalıdır. 
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B) Ağır sokma ve duyarlıklarda, 

1- Adrenalin 0,5-1 mg İ.V. (yavaş), yaşlılarda İ.M. veya noradrenalin 
infüzyonu 4 mg/ 300 ml sıvı içinde, hassas kimselere, isoprenalin tableti (20 
mg) de verilmeli. Bunlarda sokma olur olmaz 1 tablet dil atlına konmalı iyi-
leşme olmazsa 5-10 dakika sonra tekrarlanmalı. 

2- Ağır reaksiyonlarda, sokmadan hemen sonra 60 mg Prednison veya 
1 ampl. Monocortin (Dekzametazon susp. 20 mg) İ.M. koruyucu etkir. 

3- Kalsiyum glukonat (% 20) 20 ml İ.V. çocuklara 5-10 ml, gerektiğin-
de tekrarlanır. Antihistaminik etki için kombine preparat Calcium-Sandos-
ten kullanılmalı veya Benadryl (antihistaminik) 50 mg s.c., İ.V. (dikkatle) de 
verilebilir. 

4- Bronşiyal astımda hemen 0,5-1 ml % 1 lik İsoprenalin, cep inhala-
törleri ile (duyar kimseler hazır bulundururlar) kullanılmalı. 

5- Akciğer ödeminde, Strofantin 1 / 4 mg. ve 0,5 g Aminofilin ile 40 ml 
% 40 lık levuloz içinde İ.V. ve oksijen koklatma. 

6- Larinks ödemi; intubasyon ve traketomiye gereksinme gösterir. 

7- Hidrokortizon (150-300 mg İ.V.) veya Prednizolon ağır durumlarda 
kullanmayı geıektirir. Örneğin, Soludacortin 150-250 mg İ.V. Noradrenalin 
damla infüzyonu içinde. 

IV. K U N D U Z ( İ S P A N Y O L ) B Ö C E Ğ İ : 

Memleketimizde de bulunan (Lytta vesicatoria) böceğin kurutulmuş 
tozu hiperemi yapıcı yakıların hazırlanmasında veya yanlış olarak afrodizyak 
kullanılır. % 2 kantaridin tutar. Kantaridin (LD s 0 0,5 mg/kg); lokal ağrı, 
şişlik, fazlası nekroz yapar. Ağızdan alındıkta bulantı, kusma, yutma güçlüğü, 
salivasyon, sancı görülür. Enteral ve parenteral emilme sonu, kollaps, santral 
uyarılma belirtileri ile kramplar, idrarla atımı nedeni ile kan işeme, idrar az-
lığı, anüri ile üremi tehlikesi yanında, karaciğer ve kan bozuklukları da yap-
maktadır. 

Tedavi: 

Ağız yoluyla alındıkta ve gerektiğinde kusturucu, mide yıkama, Parafin 
likit (3 ml / kg), Sodyum sülfat 30 g., Aktif kömürle birlikte verilmelidir. Hint 
yağı ve alkol verilmez. 

İdrar alkali olana kadar ağızdan Sodyum bikarbonat (10 g. 15-30 dak. 
bir), bol su, İ.V. serumlar (kan elektrolit kontrolü yapılarak) verilebilir. Be-
lirtilere yöneltilmiş tedavide ağrılara karşı Petidin, Dolantin kullanılmaz. 
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Uyarma ve kan basıncı düşmelerinde, santral ve hapato-renal zehir et-
kisi nedeni ile hipnotik ve noradrenalin kullanmada çok dikkatli olmalı. 

Solunum yolu açık bulundurulmalı ve salgılar emilip alınmalıdır. 

Mukoza sekunder enfeksiyonları için günlük 5 milyon penisilin ve 1 g 
streptomisin İ.M. 

V. Z E H İ R L İ Ö R Ü M C E K L E R : 

a) Latrodectus mactans, Kara dul, Black Widow (Resim, 20). 

Yılan zehirinden tehlikeli fakat çok az zehir verir, koyu siyah renkli, 
(Dişilerin karın altında portakal rengi kum saatine benzer bir işareti var). 
Türkiye'de var mı bilmiyoruz. Tanınmasında yarar var. 15 kg. dan az çocuklar 
için daha tehlikelidir. 

Tedavi: 

1- Tam istirahat, buz (veya saatlerce soğuk pansuman). 

2- Varsa antiserum. 

3- Ağrılarda Aspirin, Kodein fosfat 10-60 mg (çocuklara 1 mg/kg s.c.) 

4- Kalsiyum glukonat %10 ml İ.V. 

5- Methacarbamol (Robaxin) 10 ml. İ.V. 250 ml % 5 glukoz içinde (Sant-
ral etki ile kasları gevşetir) 5 dakikalık aralıklar 10 ml Robaxin tekrarlana-
bilir. 

b) Loxosceles reclusa (Violin spider) (Resim, 22). 

Türkiye'de olup olmadığı bilinmiyor. 

Kara dul'dan daha tehlikeli (özellikle dişisi) olduğu bildirilmektedir. 
Amerikan yazarlarına göre başlangıçta ağrı yok, 2-5 saat sonra şiddetli ağrı 
(mafsallarda), bulantı, karında kramp ve ateş. Zehirinin, pıhtılaşma mekaniz-
masını aktive ederek nekroz yaptığı, mikrotrombik agregat şekillenmesi 
sonucu arteriol ve venul'ler tıkanmaktadır. Bu bakımdan erken kan trans-
füzyonu gereklidir. 

Memleketimizde olduğunu bilmediğimiz diğer bir tür de Phoneutria  fera 
(siyah akrep) dir. (Resim 21) 

Tedavi:  Kara dul örümceği zehirlenmesinde verilenler dışında. 

1- Dexamethasone (fosfat) 4 mg s.c., 4 mg ısırılan yere, sonra Metil-
prednizolon asetat 40-80 mg İ.M. 

4 saat sonra Dekzametazon verilmesi tekrarlanır. 
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Eğer ısırılan yerin renk bozukluğu devam eder ve alan genişlerse 24 saat 
sonra Prednizolon tekrarlanmalıdır. Intravaskular hemoliz oluşursa 50 mg. 
Prednizolon İ.V. (her 6 saatte 25 mg hemolitik kriz gidene kadar) verilmelidir. 

Bu iki Amerikan türünden başka Avrupa'da Chireictanthium  punctorium 
ve C. nutrix'in  yaban arısı sokması gibi etkidikleri bildirilmektedir. 

Kurbağa 

Kara kurbağası (Bufo bufo, Bufo vulgaris, Bufo viridis) irkilme ile derisi 
aracılığı ile yaptığı salgı lokal irkiltici etki yanında ekstrem durumlarda digi-
tal benzeri etki ile sterinler gibi hallusinogen etki oluşturmaktadır. 

Tırtıl 

Yerel olarak kaşıntı, ağrı, kızarma, şişlik gibi irkilme belirtileri yanında 
fazla duyarlığı olanlarda konvülziyon ve şok görülmüştür. 

Tedavi:  Belirtilere karşı yöneltilmiş olmalıdır. 

Tropik memleket meyve ve çiçekleri ile gelmesi olanağı olan Scolopend-
ra (25 cm) ısırması tehlikeli olabilir. 

Karınca 

Karınca ısırmalarında lokal reaksiyonlar dışında, kan basıncı yüksek kim-
seler için tehlikeli belirtiler yapabileceği bildirilmiştir. 

VI. Z E H İ R L İ BAL IKLAR 

Denizlerimiz, göl ve akarsularımızda yaşayan balıkların yenmesi ile (mik-
rop üremesi veya konserve kaplarının zehirliliği sonucu oluşanlar dışında) 
zehirlenmeler oluşmaktadır, zehir yapısı bilinmemektedir. 

Çeşitli yırtıcı balıkların yaralama olanakları dışında zehir bezleri bulu-
nan, zehir çıkaran veya kan serumlarında sıcak kanlılar için toksik olan pa-
sif zehir taşıyan türlerden söz edilecektir. 

Sonuncuların yaradan emilme ile hemoliz ve felçler; yumurtlama zamanı, 
gonad ve yumurtalarının yenmesi ile ısıya dayanıklı zehirin etkisi kolera ben-
zeri sürgün ve deri döküntüleri yapmaktadır. 

Anguilla (yılan balığı) serumunda, Ihtiyotoksin, Hemolizin ve Sitotoksin 
bulunduğu bildirilmiştir. Tetrodon  (Balon balıkları) ların zehiri Tetrodoksin 
(Toksalbumin veya bir enzim) olarak tanıtılmıştır. 

Trachinus,  Scorpaena, Uranoscopus'lar  dikenleri ile zehir enjekte ederler. 
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Scorpaena scrofa  (Lipsoz, İskorpit) Gemlik, Marmaris (M.G.) (Resim, 10) 

Scorpaena porcus (İskorpit): 

Uranoscopus scaber (Kurbağa  Balığı): 

Birinci sırt yüzgeçlerinin ilk dikenleri (altında zehir bezleri bulunur) 
üzerine çıplak ayakla basıldığında zehir etkisi oluşmaktadır. Üreme zamanları 
daha zehirli olmaktadırlar. 

Trachinus  draco  (Trakonya), T. radiatus  (çarpan balık), T.  araneus (Kum 
trakonyası), (Resim, 12) T.  vipera  (Varsam balığı, Gemlik, Marmaris (M.G.), 
(Resim, 11): 

Bu balıkların dorsal yüzgeçlerinin ilk radiusları ile operkulusu üzerin-
deki dikenlerinin tabanındaki bezlerde vipera cinsi yılan zehirine benzer 
etkili zehir bulunmaktadır. 

Dikenlerin battığı yere, bu balıkların etlerinin ezilip yara üzerine sıkıca 
sarılması veya bu bölge temiz olarak kesilip kanatılarak potasyum perman-
ganat veya amonyakla pansuman yapılması iyi gelmektedir. 

Thunnus  thynnus  (Ton balığı) kanları ve Pneumatophorus  Colias (Kolyoz 
balığı) etlerinin bozulması ile sancı ve sürgün yapmaktadırlar. 

Zehirli balıklar arasında sayılan Coryphaena  hippurus türü denizlerimizde 
bulunmuştur, üreme zamanı zehirli olmaktadır. 

Callionymus  lyna  (üzgün balığı) 

Callionymus  festivus  (üzgün balığı) 

Callionymus  belenus (üzgün balığı)'un yüzgeç dibinde zehir bezleri bu-
lunur. 

Lophius piscatorius  (Resim, 15) ve L. budegassa (Fer balığı) sırtını örten 
deride yerel irkiltici ve sürgün yapan (eti) bir maddeden söz edilir. 

Siganus rivulatus  (çarpan balık) türünün sırt yüzgeçlerinin ve ventral 
yüzgeçlerinin ilk dikenlerinde az etkili bir zehir bulunmaktadır. 

Anguilla anguilla (Yılan balığı) (Resim, 17) nin kanları zehirlidir. Safra-
ları da zehirli olmaktadır. 

Muraena helena (Merina balığı) 

Girintili çıkıntılı damak epitelinde ısırdığı zaman çıkan zehir şiddetli et-
kilidir. Serumu da zehirlidir (pasif). Zehir ısıya dayanıklıdır. Yenmekle zehir-
lenme yapmamaktadır. Zehir etkisini; kramp, solunum ve kalp durması, ö-
lüm oluşturacak türde göstermektedir. 
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Ağız mukozasında zehir taşıyan ısırıcı balıklardan memleketimizde Con-
ger conger (Mığrı balığı) ve Ariosoma balearica  türleri de bulunmuştur. 

Echulus myrus  (Mırmır balığı)nın da zehirli olduğu zannedilmektedir. 

Balistes capriscus  (Çütre balığı)nın etleri, cinsiyet organları, bağırsak, 
karaciğerleri üreme zamanı zehirli olmaktadır. Zehir ısıya dayanıklıdır. 

Tetrodon  spadiceus (Balon balığı), (Resim, 14) Lagocephalus lagocephalus 
(Mavi balon balığı) balıkları üreme zamanında, genital organlarına yakın ka-
rın kasları, mide, bağırsak ve karaciğerlerinde, genital organlarında, Tedro-
dotoksin zehiri bulundururlar. Mide bağırsak irkilmesi, paralizi, solunum ve 
kalp durmasına neden olan şiddetli bir zehirdir. Balık ürkütüldükte vücudu 
şişerek dışarı çıkan dikenlerle de zehirlemektedir. 

Akdeniz bölgesinde yaşayan Diodon hystrix  (Resim, 13) (Kirpi balığı)nın 
karaciğer ve safralarında şiddetli bir zehir bulunur. Zehirin şiddeti üreme za-
manında artmaktadır. Dikenlerinin zehiri çabuk geçmeyen yaralar açar. 

Akdeniz'de yaşayan Carcharias  glaucus (pamuk balığı)nın karaciğerinde 
de zehir bulunmuştur. 

Köpek balıklarından, Galeus canis (Camgöz balığı) et ve karaciğerinde 
şiddetli sancı ve deri döküntüsü yapan zehir bulunur. Acanthias uyatııs  (Resim, 
16) diğer bir köpek balığı türüdür. 

Heptanchus cinereus, (Hexanchus grisens) türlerinin etleri sürgün yapar. 
Karaciğer zehiri daha şiddetlidir, ölüme neden olmaktadır. Sindirim salgı-
sında zehir bozulmaktadır. 

Scyllium canicula (Kedi balıklarının karaciğeri zehirlidir. Deride dökün-
tüler yapar. 

Pritiurus  melarıostomus  (Lekeli kedi balığı) 

Scyllium stellare  (Kedi balığı) diğer türlerdir. 

Squatina squatina (Keler balığı) fazla yenmekle zehirlenme yapmaktadır. 

Torpedo  marmorata  (Elektrik balığı), T.  nobiliana, T.  narke  denizlerimiz-
de bulunmuştur. Kan serumu (yılan balığı gibi) enjekte edildikte, felç, denge-
sizlik, solunum felci ve ölüm yapmaktadır. 

Bu balıkların sırt yönlerinde elektrik deşarjı yapan organlar bulunur. 

Raja batis ve R. clvata  (Vatoz balığı)ların kan serumu sıcak kanlılar için 
zehirlidir. 
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Dasyatis  pastinaca (Rina balığı) (Resim, 18) 

Tava şeklinde görüntüsü olan bu balığın kuyruğundaki dikenin altında 
iki zehir kanalı bulunur. Kanalların dibinde zehir bezeleri yer almıştır. Zehir, 
hayvan öldükten veya kuruduktan sonra da etkisi değişmemektedir. Sokmakla 
şiddetli ağrı ve ölümler yapabilmektedir. 

Akdeniz ve Ege'de yukarıdaki türden başka Dasyatis  centroura  (İğneli 
vatoz balığı), Taerıiura  grabata  (Tırpana balığı), Pteroplatea  altavela  (Kazık-
kuyruk balığı) gibi türleri de bulunur. Bunların zehirleri kuyruklarındaki 
dişli, büyük dikenlerin tabanında ve deri altındaki zehir bezlerinde bulunur. 
Zehir ; derin ağrılı yara, ateş ve spazmlara, bazan ölümlere neden olmaktadır. 

Denizlerimizde bulunan diğer türler: 

Myliobatis  aquilla (Folya balığı), Pteromyleus  bovina  (Folya balığı), Rhinop-
tera  marginata  (Folya balığı) aynı şekilde kuyruklarındaki dikenle zehir en-
jekte etmektedirler. 

Balıklar; deniz kestanesi (Echinoderm), kurt (Polychaet) ları, bazı deniz 
yosunları ve ölmüş organizm'leri yemekle de, sürgün ve sancılara neden ol-
maktadırlar. Örneğin İskaroz, Çırçır ve Lâpin gibi. 

Tatlı Su Balıkları: 

Perca fluviatilis  (Tatlı su levreği)nin yüzgeç dikenlerinde zehir bulunur. 
Zehir şiddetli değildir. Bir kaç saat battığı yerler sızlar, sonra geçer. 

Arius ve Macrones cinslerinin dikenlerinde de zehir bezleri bulunur. 
Gençlerin zehiri daha tehlikelidir. 

Esox lucius (Turna balığı)nın yumurtaları üreme zamanında, sürgün yap-
maktadır. 

Barbus, Tinca,  Alburnus, Varicorhinus  gibi Cyprinidae  familyasının cins-
lerinin Türkiye'de bulunan bir çok türü, üreme zamanı gonad ve yumurtala-
rını yiyenlerde sürgün yapmaktadır. 

Balıklarda bulunan ve yaşantılarında bir rolü olmadığı zannedilen zehirin, 
kendilerini pasif savunma dışında besinlerini de hareketsiz hale getirmeye 
yaradığı bildirilmektedir. 

Tedavi: 

Zehirlenmelerde uygulanan genel tedavi dışında, semptomatik ve destek 
tedavisi yapılmalı, konvulziyon ve şokla savaşmalı, solunum yetersizliği dü-
zenlenmelidir. 
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Resim 1 — a-Amani ta muscar ia b-Amanita rubescens 

Resim 2 — A m a n i t a pantherinz 
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Resim 3 — a-Amanita phalloides b-Amanita v irosa 
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Vipera aspis balcanica 
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— Vipera ammodytes meridionalis 
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Resim 7 — V i p e r a ammodytes meridionaiis (Baş ) 

Resim 8 — V ipera xanthina 
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Resim 9 — Tarbophis fallax 





Resim 10 — Scorpaena scrofa 
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Resim 13 — Diodon hystrix 

Resim 12 — irachinus araneus 
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Resim 17 — Anguilla anguilla (Yılan balığı) 

Resim 18 — Dasyatis pastinaca 
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Resim 19 — Buthus (Mesobuthus) gibbosus (Brulle) 





Resim 20 — Latrodectus mactans (Black widow, kara dul) ve yumurtası 

Resim 21 — Phoneutria fera Resim 22 —Loxosceles reclusa 
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Alkilasyon 40, 41 
Alkillendirici ajanlar 55, 56 
Alkoller 18 
Alkoldehidrogenaz 29, 35, 167 
Amanitinler 16, 278 

Amanita 
muscaria 50, 275, 276, 296 
verna 16, 277 
virosa 16, 277, 297 
phalloides 277, 297 
pantherina 277, 296 
rubescens 277, 296 

Amfetamin 10, 220, 235 
Amigdalin 265 
Aminoasitler 37 
Aminoasitlerle konjugasyon 39 
8-Aminolevulinik asit 172 
Amonyak 154 
Andromedotoksin 253, 267 
Anilin 33, 204 

Anorganik florürler 137, 139 
Antibakteriyel ilâçlar 75 
Antidepresifler 221 
Antihipertansifler 224 
Antihistaminikler 222 
Antidotlar 84, 88 
Antidotum metallorum sauter 85 
Antikoagulanlar 216 
Antikolinerjikler 225, 227 
Antimetabolitler 45, 46, 76 
Antrasen 11 
ANTU 139, 140, 223 
Apomorfin 166, 236 
Aramine 84 
Arı zehirleri 289 
Aromatik 

hidrokarbonlar 11, 52 
polisiklik 11, 54 
aminler 40, 55 
halka oksidasyonu 30 

Arsenik 173,175 
Arsenik trioksit 140 



Arsenophagia 69 
Arsin 173, 174, 182 
Asbest 157, 158 
Asetanilid 38, 214 
Asetil CoA 39, 40 
Asetil kolin 37, 48, 49, 50 

esteraz 37, 48, 49 
Asidozis 97 
Asit dijestiyon 116 
Asitle yıkılama 115 
Askorbik asit 87 
Aspergillus flavus 56 
Atom 

fizyonu 197 
bombasının zararları 197 

Atomik absorbsiyon 118 
Atropa belladonna 252 
Atropin 9, 42, 131, 180 

esteraz 42 
sülfat 86 
grubu 252 

Attalus III Philometor 6 
Avertin 12, 21 
Ayur Veda 6 
Azo boyaları 55 
Azot gazları 147, 154 

B 

Bagassozis 22, 158 
Bağımlılık yapan maddeler 234 
Bakır 159 
BAL 48, 85, 175, 180 
Banotu 5 
BaP 54 
Barbital 229 
Barbitürat 15, 43 
Baryum 184 
Baryum karbonat 140, 183 
Baryum tuzları 20, 184 
Baygon 133 
Becquerel 187 
Benzakridin 15 
1,2-Benzantrasen 54, 55 
1,2 Benzantrasen epoksid 55 
Benzen 38, 163, 169 
Benzo (k) floranten 11, 54 
Benzofenon türevleri 209 
Benzolizm 170 

3, 4 Benzopiren 11, 43, 54 
Berilyum 159 
(3-naftilamin 42, 55 
Beta blokerler 219 
Beta ışınları 187, 188 
Beyaz fosfor 187, 188 
BHC 128 
Bireysel faktörler 64, 66 
Biyotransformasyon 27, 41, 76, 77 
Botulismus 8 
Bouin karışımı 103 
Böbrek zehirleri 21 
Brombenzil siyanür 147 
Bufotenine 17 
Byssinozis 22, 158 

C 
CaNa2 EDTA 86 
Caltha palustris 264 
Cannabis sativa 239 
Carbaryl (Sevin) 133 
Carbomedicinalis 84 
Carcharias glaucus 294 
Cıva ve bileşikleri 9, 175, 179 
Clark formülü 65 
Clostridium botulinum 8 
Colchium autumnal 256 
Conium maculatum 247 
Conway mikrodifüzyon apareyi 107 
Curie187,189 

ç 
Çapraz tolerans 70 
Çıkaklarına göre zehirler 9 
Çinko Fosfür 183 
Çocuk oyuncakları 203 

D 

Datura stramonium 254 
Dealkilasyon 32, 33 
Dehalojenasyon 34, 35 
Dehidrojenasyon 30 
Delirium tremens 166 
Delphinium formosum 259 
Delphinium staphisagria 259 
Denatüre alkol 163 
Deniges yöntemi 115, 116 
Desülfürasyon 34 
Dekstran 87 
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Desferrioxamin (Desferal) 86 
Detoksikasyon 27, 38, 41, 42 

etkileyen faktörler 41, 42 
DDA 127, 128 
DDE 35, 127, 128 
DDT 

insektisit 35, 125, 126, 127 
dehidroklorinaz enzimi 35 

DFP (Diizopropilfloro fosfat) 129 
Diazinon 132 
Dieldrin 125, 128, 129 
Dietilditiokarbamik asit 38 
Difenil klorarsin 147, 173 
Difenil siyanarsin 147, 173 
Dikotiledon 141 
Dilan 128 
Dimercaprol 48, 85 
Dinitrofenoller 142 
Diptereks 125 
Disülfiram 36, 166 
Ditiokarbamatlar 125 
Ditizonla ekstraksiyon 118 
Dosis 

toxica 57 
letalis 57 
therapeutica 57 

Dowpon (Dalapon) 46 
Drug abuse 235 
Dubois formülü 96 

E 

Ebers papirüs 5 
Edwin Smith 6 
Efedrin 219 
Eksumasyon 101 
Elektrolit dengesizliği 95 
Elexipharmaka 6 
Endojen asitler 39 
Enrico Fermi 187 
Enzim 

indüksiyonu 43 
inhibisyonu 43, 44 
stimülasyonu 43 

Epinefrin 32, 149 
Eritrosik zehirler 23 
Ergotamin 274 
Ergotoksin 274 
Eskarotikler 21 

Esterler 12, 162 
Etil alkol 162, 164 

F 

Falloidin 278 
Falloin 278 
Farbam 125 
Favizm 73, 74 
Fenasetin 34, 214 
Fenobarbital 43, 84, 229 
Fenol ve Krezol 13 
Fenol 38, 163 
Fizostigmin 16, 18 
Floro 

-asetik asit 50, 
-silikatlar 137 
-sitrik asit 50 

Florürlü bileşikler 137 
Fokomeli 21 
Folik asit 76 
Forse diürez 220, 222 
Fosfor 180, 196 
Fosgen 37, 147, 153, 168 
Fullers Earth 86 
Fumigant 144 
Fungusit 125, 144 
Furosemid 88 

G 

Gama ışınları 187, 188 
Gaz kromatografisi 122, 123 
Glikozitler 15, 37, 259,262 
Glisin 39 
Glukoz çözeltisi 84 
Glukronik asit 38, 43 
Glukosidaz enzimi 37 
Glutamin 39 
Gusathion 132 

Gyromitra (Helvella) esculenta 274, 281, 297 

H 

Habituasyon 235 
Halojenli hidrokarbonlar 11 
Halotan 11 
Halusinojenler 239 
Hapten 74 
Hardal gazı 147 
Harmaline 240 
Harmine 240 
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Harp gazları 9 
Haşhaş 5 
Hayvansal (kaynaklı) zehirler 9, 283 
Hearst papirüsü 6 
Hekzaklorosiklohekzan (BHC) 128 
Hemolizinler 23, 292 
Heptaklor 12S 
Herbisit 9,125,132,141 
Herediter methemoglobinemi 72 
Heroin 238 

Heterosiklik bileşikler 14 
Hidrokarbonlar 10 
Hidrokortizon 84, 284 
Hidroliz 37, 77 
Hidroterapi 94 
Hiperaktivite 93 
Hipersansitivite 72, 75 
Hipoglisemi 94 
Hippurik asit 39 
Hyoscyamin 252 
Hyoscyamus niger 254 

Ibogain 6, 240 
İdiyosenkrazi 72 
İlaç 3 

duyarlığı 71 
etkileşmesi 70 
metabolizması 42 
rezistansı ve tolerans 69 

İnce tabaka kromatografisi (İ.T.K.) 119, 121 
İnhibisyon 43, 44, 47 

kompetitif 45 
nonkompetetif 47 

İnsektisit 43, 77, 125 
İnsulin 76 
İptilâ 220, 235 
İyon değiştirme 119, 120 
İzotop atomlar 188 

J 
Juniperus 

communis 270 
sabina 270 

Jurus dufoureius 285 
Jurus kraepadini 285 

K 
Kahan yöntemi 115, 117 
Kalp ilâçları 84 
Kalp zehirleri 20 
Kalsiyum glukonat 87 
Kalsiyum tiyosulfat 87 
Kan zehirleri 22 
Kanserojen 21, 42, 43 
Kanserojenik tozlar 158 
Karaciğer zehirleri 21, 161 
Karbamat grubu 125 

herbisitler 134, 135 
insektisitler 132, 133 

Karbaryl (Sevin) 133 
Karbazol 15 
Karboksihemoglobin 100, 147 
Karbondioksit 151 
Karbonmonoksit 77, 147 
Karbontetra klorür 145, 162 
Karsinojenezis 53, 56 
Kas gevşeticiler 228 
Kas zehirleri 20 
Katyon değiştirici 119 
Katyonik deterjan 13 
Kemik iliği zehirleri 22 
Kerosen 126 

Kimyasal karsinojenezis 53 
Klasik sülfür yöntemi 117 
Kloramfenikol 37, 40, 43, 78 
Klorla yıkılama 113, 114 
Klorlu hidrokarbonlar 125 
Klorlu insektisitler 34 
Klorpromazin 35, 234 
Kobert ve Levvin 5 
Kobert Weber 4 
Kokain 17, 19, 242 
Kolin 37 
Kolin esteraz 

aktivitesi 130, 131 
reaktivatörü 131 

Koma 92 
Konjugasyon 37 
Koniin 16, 18, 248 
Konvülzan Zehirleri 17 
Koproporfirin 173 
Krezol 13, 209 
Kromatografi 118 

kâğıt 119 
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sütun 118 
iyon değiştirme 118, 119, 120 
İ.T.K. 121 
gaz 122 

Kronik zehirlenme 58 
saptanması 58 
deneyleri 61 
kantitatif incelenmesi 58 
alkolizm 166 

Kroton yağı 53 
Kütleştirme çeşitleri 113 

yaş usulle 113 
kuru 113 

Kümülâtif zehir 145 
Kümülasyon 68 
Kürar 6, 78 

Kvaterner amonyum 13 

L 
Lakrimatör 147 
Lathyrus 2, 8, 22, 267 
Latirizm 267 
Letal sentez 28, 50 
Levalorfan 85, 237 
Levüloz çözeltisi 87, 89 
Lewin 5 
Levvisit 48 
Lindan 128 
Lizerjik asit dietilamid 17 
Lokal 

anestezikler 37, 219 
irritan ve korrozivler 20 

Lolium 2 
Lophophora VVilliamsi 7 
LSD 17, 235, 241 

M 

Malaokson 77, 130 
Malation 42, 77, 130, 132 
Malformasyon 21 
Mania 94 
Manyezi 113 
Median letal doz 57 
Medikal Zehirler 213 
Meduller eksitanları 17 
Meklizin 21 
Melamin 203 
Merkapturik asit 40 

Merkurializm 176 
Meskalin 16, 32, 34, 240 
Metadon 16 
Metalik zehirler 112 

izolasyonları 112 
yıkılama yöntemleri 112 
aranmaları 117 

Metalorganik bileşikleri 10 
Methemoglobinemi 23, 265 
Metil alkol 11, 21, 163 
Metonyum bileşikleri 14 
Mikrodifüzyon 107 
Mikrokristalizasyon 112, 117 
Mikrozomal enzim 29, 43,129 
Minumum letal doz 57 
Mithridatism 6 
Mollusit 125 
Monoacetin 86 
Monoaminooksidaz 29 
Morfin 33, 38, 131, 180 

zehirlenmesi 236, 255 
benzerleri 233 

Mottled teeth 137 
Muskarin 14, 16, 50 

N 

Nafta 161 
Naftalin 31 
Nalorfin 85, 237 
N-alkilkarbamatlar 133 
Neomisin 87 
Nicomedes 6 
Nikandros 6 
Niketamid 41 
Nitrosülfirik asitle yıkılama 115 
Nitrozaminler 55 
N-nitrozo bileşikleri 134 
Nonenzimatik mekanizmalar 50 
Noradrenalin 19 
Norepinefrin 32, 40, 41, 84 
Novaljin 215 
Novokain 16 
Numune seçimi 100, 102 

alınması 101 
2 - Naftilamin (|3-naftilamin) 145 
1 - Naftol (a -naftol) 31,133,134 
2 - Naftol (|3 -naftol) 31 



o 
Obitoxin chlorid (Toxogonin) 86 
Oksidasyon 29, 77 
Oksidatif deaminasyon 31, 41 
Optik kristallografi 112, 118 
Organik fosforlu bileşikler 125 

insektisitler 77, 129 
Otonom sinir sistemi 19 
Ozmotik diürez 227 

Ö 

ögier yöntemi 114 
Öfori 235 
Ön denemeler 104 

idrarda 104 
mide sıvısında 104 

Öykain 16 

P 

2 - PAM 48, 49, 129, 130 
Pamakin 23 
Papaver 5, 255 
Papaver somniferum 255 
Papaverin 16, 88, 256 
Parafin likit 87 
Parasetamol 28, 214 
Parasempatik 19 

uyarıcılar 19 
depresanlar 20 

Paraokson 130 
Paration 10, 34, 48, 125 

metil 130, 132 
Peganum harmala 7 
Penicillamin (D) 86 
Penisilin 75, 77, 78 
Penisilinaz enzimi 77 
Penisiloik asit 75 
Pentobarbital 30 
Perifer etkili 19 

konvulzanlar 18 
sinir zehirleri 19 

Peritoneal dializ 83, 232 
Pestisit 75, 125 
Physostigma venenosum 6 
Phytotoxinler 16 
Pikrotoksin 17 
Pipermethysticum 7 

Piramidon 215 
Piren 11 
Piretrum 272 
Potensiyalizasyon 20, 70 
Plasma 87 
Plastikler 208 
Primakin 73 
Prodrug 28 
Prokainamid 87 
Prontozil 36 
Prokain 16, 17, 37, 75, 245 
Prostigmin bromür 86 
Proteinler ve peptidler 16 
Protoplazma zehirleri 20 
Psilocybe mexicana 7,17 
Psikotomimetik 6 
Psilocin 17, 240 
Psilocybin 17, 240 
Pulmoner ödem 97 
Pyrethrum roseum 272 

R 
Radyasyon 187 

zararları 187 
birimleri 189 
kaynakları 190 

Radyoaktif maddeler 9 
izotoplar 187 

Redüksiyon 35, 36 
Reseptörler 75, 77 
Reserpin 224, 260 
Reuter5 
Ricinus communis 16, 268 
Ring-oven metodu 117 
Rodendisit 125, 136, 137, 140 
Roentgen 189 
Rubafacien 20 
Rutherford 187 

S 

Salisilatlar 207, 213 
Sansibilite 205 
Santral sinir sistemi 18 

depresanları 18 
Saponin 262 

glikozit tutan 262 
Sekonder şok 90 
Selektif toksisite 3, 75 

330 



Sempatik 
uyarıcılar 19 
depresanlar 19 

Sensibilizasyon 217 
Sensitizasyon 208 
Serebral konvülzanlar 17 
Setil trimetil amonyum bromür 14 
Siklizasyon 35 
Sinerjizm 70 
Sistematik analiz 103 

otopsi 99 
Sitokrom oksidaz enzimi 78 
Siyanogenetik glikozitli bitkiler 264 
Siyanürler 41, 77 
Sodyum 

floroasetat 140 
nitrit 87 
tiyosülfat 85 
bikarbonat çöz. 87 

Sokrat 6 
Spinal konvülzanlar 18 
Stass-otto yöntemi 108 
Sternuatör 147 
Stimülasyon 43 
Striknin 17 
Strofantin 84, 149 
Strofantus 6, 22 
Subakut zehirlenme 58 
Sulfamitler 217 
Sulfanilamid 14 
Sulfanilamidler 36, 39 
Sulfhemoglobinemi 23 
Sulfmethemoglobinemi 23 
Sulfonamid 14 
Süblimasyon 111 
Sülfat esterleri 40 
Sülfoksidasyon 34 
Sülfonal 14, 23 
Sürgütler 80 

ş 
Şok (kollaps) 89 

T 

Tabernanthe iboga 6 
Talidomide 4, 233 
Taxus baccata 249 

Tedavi indeksi 59 
merkezi 83 
dozu 75 

Teratojen 21, 225 
Terpenler 14 
Tetrasiklin türevleri 88 
Theriaka 6 
Thionin çözeltisi 85 
Tiopental 84 
Trankilizanlar 207, 227, 228 
Transsulfürasyon 41 
Trikloroasetik asit 168 
Trikloroetanol 38 
Trikloroetilen 162, 167, 168 
Toksikan 5 
Toksikon 1 
Toksik 

tozlar 157 
çözücüler 160 
gazlar 146 

Toksikolojik ekspertiz 99 
Toksikolojinin bölümleri 7 
Toksisite 77 

ölçüsü 57 
Tolerans 69, 234 
Toksalbumin 16 

U 
Uçucu 

eterik yağlı bitkiler 269 
zehirler 106 

Uçucu olmayan zehirler 16 
izolasyonları 108 
ekstraksiyonu 110, 111 
aranmaları 111 

UV spektrofotometrisi 123 
toksikolojide kullanılması 123, 124 

Uyku ilâçları 228 

Ü 

Üniversal antidot 81, 85 
Üre reçineleri 208 
Üridin difosfoglukuronik asit 38 

V 
Veratrum albüm 258 
Veratrin 18 
Vezikanlar 21 
Vicia faba 15, 266, 268 
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Zehirin tarihçesi S 

Zehirlerin 
organizmaya giriş yolları 24, 25 
sınıflandırılmaları 9 
metabolizmaları 27 
izolasyonları 105 
absorbsiyon ve dağılımı 26 
organizmadan atılmaları 27 

Zehirlenme 
sebepleri 7 
ilk yardım 79 
tedavi prensipleri 79 
tedavi merkezleri 83 

Zehirli 

bitkiler 7, 247 
boyalar 8 
mantarlar 274 
yılanlar 283 
örümcekler 291 
balıklar 292 

Ziram 125 
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Vicine 73 
Vinil klorür 210 
Vinil bileşikleri 210 

Yaş külleştirme 113 
Yıkılama 113 

klorla 113, 114 
asitle 113, 115 

Yılan ve akrep zehirleri 9 
Young formülü 65 

W 
Warf-42 136 

VVarfarin 46, 136, 140, 216 

X 

X-ışını difraksiyonu 118 

Z 
Zectran 133 
Zehir 4 
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