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ÖNSÖZ 

Bu kitap ön lisans proğramlarında eksikliği olan Toksikoloji dersinin 

kaynak eksikliğini gidermek amacıyla yazılmıştır. Bu kitapta konu 

edilen konular ön lisans Toksikoloji dersinde kaynak olarak 

kullanılabilme yetisine sahiptir. Toksikoloji; ilaç, zehir ve diğer 

maddelerin canlı yapı ve çevreyle ilgili etkilerini inceler. Özellikle 

20’nci asrın ikinci yarısından itibaren kimya bilimi ve endüstriyel 

gelişmelere paralel olarak toksikoloji de hızla gelişmiştir. Endüstriyel 

faaliyetler, tarımsal uygulamalar (yapay gübre ve pestisidler), deterjan 

kullanımının artması, petrol taşımacılığı, hızlı nüfus artışı ve kentleşme, 

araç trafiğindeki artış, nükleer denemeler ve nükleer kazalar ile çevreye 

yayılan zehirli maddelerin miktarı artmıştır. Böylece, tüm dünyada, 

doğal denge, çevre ve çevre sağlığı için sürekli tehdit oluşturan tehlikeli 

bir ortam oluşmuştur. Bu kitabın önlisans Toksikoloji dersi veren saygı 

değer hocalara ve zehir bilimi alanında eğitim gören öğrencilere faydalı 

bir kaynak olmasını temenni ediyorum. 

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim AKTAŞ 
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BÖLÜM 1 

ADLİ (FORENSİK) TOKSIKOLOJİ 

1. Adli Tıp Açısından Toksikasyonlar 

Zehir, canlı organizmaya alındığında canlının sağlık durumunda 

bozulmaya, ölüme kadar gidebilecek toksikasyonlara neden olabilen 

bitkisel, mineral, hayvansal ya da sentezle üretilmiş maddeler olarak 

adlandırılmıştır. İlaçla zehiri birbirinde ayıran dozu dur. Aslında faydalı 

olan günlük gıdalar dahi aşırı kullanımında ilaçta olduğu gibi toksik etki 

oluşturabilirler (Dökmeci, 1991; Küçükibrahimoğlu, 2011).  

1.1.  Adli Toksikoloji Öüm Sonrası İncelemeler Yapar: 

Uyuşturucu arar, kazalarda karbon monoksit (CO) saptar, alkol inceler, 

adalete toksikasyon sebebi konusunda ışık tutar. 

1.2. Adli Toksikolojiyle İlgili Temel İlkeler: Olay yeri; tespiti 

yapılan sıvı, şişe, bitkisel madde, sigara, enjektör, reçete, ilaç artıkları, 

toz madde ve kusma artıkları gibi bulgular son derece önem arzeder.  

a. Vücuda alınma; vücuda alınma yeri (gastrointestinal sistem, deri 

ve akciğerler) ve miktarı toksik etkiyi belirler. Vücuda alınan 

toksik madde kanda bulunmayıp, kan vasıtasıyla bütün bedene 

dağılır. 

b. İtrah yolu; suda eriyen toksik maddeler daha kolay itrah edilir. 

Başlıca atılım yolu; idrarla böbreklerden, safra ve akciğerlerden 

olur. 

a.  Zehirlenme Nedenleri; istemli; en çok intihar ve keyif almak 

amacıyla olanlar. 
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b. İstem dışı; en fazla kazaen. 

c. Adli; cinayet teşebbüsü 

d. Tedavi yan etkileri; akut zehirlenme (Küçükibrahimoğlu, 2011). 

1.4. Adli Yönden: Bir maddenin toksik etkili olması için, şu vasıfları 

taşımalıdır:  

a. Organizmadaki etkisini kimyasal olarak göstermelidir.  

b. En düşük dozlarda bile zehirlenmeye neden olmalıdır.  

c. Parenteral yol haricinde solunumla, ciltten alındığında ya da 

ağızdan alındığındada toksik etki oluşturabilmelidir.  

d. İnorganik ya da organik madde veya organizmaların ürettiği bir 

madde niteliği taşımalıdır.  

 

1.5.  Yurdumuzda Çok Görülen Toksikasyonlar  

Tablo 1.Türkiye’de en çok rastlanan akut toksikasyon etmenleri ve 

yüzdeleri. 

 

Maddeler   Yüzde Toksikasyon etmenleri 

 

İlaçlar     %43  antidepresanlar (çok sık), 

analjezikler (en çok), aşırı doz antihipertansifler ve antihistaminikler 

vb.  

Besinler ve bitki   %22  delibal, kayısı çekirdeği, mantar 

ve salon bitkileri vb.  

Böcek öld. ve tarım ilaç.  %9  piretin gurubu ve karbamat, 

organofosfat.  
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Toksik gazlar    %8  zehirli gazlar ve CO.  

Ev içi tok. Mad.   %7  lavabo açıcılar, naftalin, kireç 

çözücüler, deterjanlar ve çamaşır suyu vb.  

Zehirli hay. ısır   %5 arı, akrep, örümcek ve yılan.  

Diğer    %6 diğer kimyasallar   

 

 (Küçükibrahimoğlu, 2011; Tunçok ve Kalyoncu, 2007; Yarsan ve 

aktaş, 2012) 

Toksisitenin prognozunu ve derecesini belirleyen etmenler; enzim 

biyoaktivitesi, maddenin miktarı ve gücü, böbrek fonksiyonları, 

uygulanan tedavi ve kişinin önceki sağlık durumu. 

2. Toksikasyondan Kuşkulanılacak Haller 

 

Ani olarak beliren bilinç bulanıklığı, önceden kalp rahatsızlığı olmadğı 

halde birden bire ortaya çıkan ritim düzensizlikleri, ani gelişen ve hiçbir 

hastalığın klinik tablosuna uymayan ve birden çok kişide ortaya çıkan 

semptomlar. Evvelki yaşamında yaşanmış psikiyatrik rahaysızlık, 

intihar girişimi ya da zehirlenme varsa toksikasyondan 

şüphelenilmelidir. Zehirlendiğinden şüphenilen hastanın bilinç durumu 

ve önceki yaşamsal bulguları dikkate alınmalı, gerekirse ileri yaşam 

tedavisi uygulanmalıdır. Bütün toksikasyon vakaları adli olgu olması 

nedeniyle adli makamlara ve sağlık müdürlüklerinin bilgilendirilmesi 

yasal zorunluluktur. İlaveten, hastaya ait tüm bilgiler ve yapılan 

tedavinin kapsamlıca kaydedilmesi gereklidir. Örneğin; muayene 
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sonuçları ve tetkik bulguları bunlardandır (Gürpınar ve Aşırdizer, 

2006). 

 

3. Adli Toksikoloji  

 

Toksikoloji denildiğinde akla ilk gelen “adli toksikoloji” olmaktadır. 

Adli toksikolojinin önceliği; otopsi yapılırken alınan dokulardan ve 

vücut sıvılarından ya da cesetten alınan mide içeriği, idrar ve kan vb. 

materyallerden zehirli madde tetkiki amacıyla çalışmalar yapar. Ani 

ölümlerde sebeplerinin tam anlamıyla ortaya çılarılması ciddi bir 

görevdir. Bu mevzuda kesin sonuç, toksikolog ve hekiminin ortaklaşa 

gayretiyle meydana çıkarılacaktır. Zehirlenmede, ölüden alınacak olan 

numunelerin tetkikinden toksik materyal bulunmaksızın zehirlenme 

tanısı konulamaz. Zehir ve ilaçların çoğu, vücutta belirgin 

değişikliklere neden olmadığından, toksik inceleme yapılmadığında 

ölüm delil olmadan toksikasyona addedilir ve ya toksikasyon nedenli 

ölüm diğer nedene addedilir. Ölümün direk toksikasyona nedenli 

olmadığı çoğu vakada toksikoloji hukuka değerli kanıtlar verebilir. 

Trafik kazalarına neden olanlarda alkol testinin pozotif çıkması, 

zorlamalı bazı ölümlerde psikoaktif ilaçların bulunması, tutarsız, 

saldırgan davranış gösteren kişilerde narkotik ilaçlar, halusinojenler ve 

alkolün buluması önemlidir. Bunun zıddına, bazı vakalarda toksikolojik 

sonuçların negatif bulunması ölen hakkındaki bazı savların boşa 

düşmesine yarayabilir. Benzer şekilde, ilaçlarını düzenli alması gereken 

epilepsili kişilerde, serumda bulunması lazım olan miktarlarının 

olmayışı, hastanın epilepsi nöbeti esnasında hayatını kaybetiği tezini 
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kuvvetlendirebilir. Toksikasyon vakasının olduğu yerde bulunan boş 

bardak, kaşık, şüpheli tozlar ve kusmuk gibi malzemeler incelemek için 

numune olarak toplanmalıdır. Ölünün ağızının etrafındaki kusmuk 

materyali titizlilikle numunelendirilmelidir. Kişinin gastrik lavajı 

yapılarak, sıvıların alınması hukuk açısından önem arzetmektedir. Adli 

vakalardan alınan numunelerin güvenli bir şekilde ve ivedilikle 

analizinin yapılacağı yere götürülmesi gerekmektedir. Bu numunelerin 

taşınacağı materyalin sterilizasyonuna dikkat edilmelidir. Bütün 

tüplere; kim tarafından ve hangi kişiden alındığı ve ne için 

numunelendiği, alınış tarihi, koruyucu madde eklenip eklenmediği 

eklendi ise çeşidi/miktarı kaydedilmelidir. Kanda alkol düzeyinin 

belirlenmesi için gönderilen numuneye koruyucu amaçla alkol 

katılması çok sık gözlenen bir dikkatsizliktir. Pek çok tetkikte, 

formaldehidin neden olduğu fiksasyon sebebiyle güvenli sonuç 

alınamamıştır. Bundan dolayı formol güveli bir doku koruyucusu 

değildir. En ideali, numunenin soğuk zincirle kokuşup bozulmadan 

ivedilikle inceleneceği labaratuvara teslimidir. Toksikolojik araştırma 

yapılacak numunenin bir kısmının kontrol testi için alıkonması, kalan 

kısmın da birden çok laboratuvara yollanmasıdır. Özel vakalarda 

otopside alınması gereken numuneler: Ölüden veya canlıdan rektum ve 

sigmoid kolon içeriği; spongiyöz ve kompakt kemik 100 gr; deri 10x10 

cm; enjeksiyon kaynaklı ölümlerde enjeksiyon yerini (derin dokuları ile 

birlikte) kapsayan deri; 250 g kadar iskelet kası; kan elde edilemiyorsa 

5 ml kadar beyin omirilik sıvısı (BOS) (Baban ve ark., 2003; Koç ve 

Özaslan, 1999; Küçükibrahimoğlu, 2011; Poklins, 1997). 
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4. Meydana Gelme Nedenine Göre Toksikasyonlar  

4.1. Kaza Neticesi Oluşan Toksikasyonlar: Toksikasyonlar 

genelde evde kazara oluşurlar. Çocuklar, merakları sebebiyle; ilaçları, 

böcek öldürücüleri ev temizlik malzemelerini ve deterjanları yeme 

eğilimindedirler. Erişkinlerde ise bu tip toksikasyonlar, genelde toksik 

maddenin kendisine ait olmayan bir şişeye konup yanlış etiketlenmesi 

ile meydana gelir. Endüstri alanında da kazaen toksikasyon oranı 

normalden çoktur. Son zamanlarda, iş güvenliğiyle ilgili yeni 

düzenlemeler ve acil sağlık hizmetlerinin yaygınlaşması sayesinde 

kayıplar azaltılmıştır. Yurdumuzda kırsalda kömür yakılması sonucu 

kış dönemlerinde sık CO zehirlenmeleri gözükmektedir (Poklins. 

1997). 

4.2. Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Oluşan Toksikasyonlar: 

Ruhsal olarak uyarım oluşturmak maksadıyla sentetik ya da doğal bazı 

maddelerin ve ilaçların kötü amaçla alınması zamanımızda bir 

toksikasyon nedenidir. Bu maksatla eczaneden alınabilen bazı ilaçlar ve 

alkolde bu vasfa haizdir. Kokain, morfin ve eroin gibi ilaçların periferik 

venlere tekrar eden enjeksiyonları neticesi subakut bakteriyel 

endokardit, flebit ve septisemi gibi komplikasyonlar sık gözükür. Eroin; 

ilk kullanımında ölüme neden olabileceği gibi uzun süre kullanımda da 

aşırı duyarlığa bağlı ani ölüm görülebilir. Amfetamin, bazı hipnotikler, 

barbituratlar, toluene ve ya benzenli yapıştırıcıların akciğerlerde 

kullanılması beklenmedik ölümlere sebep olabilirler (Knight1997; 

Poklins. 1997). 



 

 17 

Tablo 2. Toksikasyonlarda alınan maddeler, miktarları ve nereden 

alındığı (polat, 2001). 

Numune  Alınması gerekli kısmı  Alındığı yer 

 

Mide sıvısı   Tümü    Lavaj ve otopsi 

Karaciğer  500 g     Otopsi 

Dalak    Hepsi    Otopsi 

Akciğer  250 g    Otopsi 

Böbrek   İki ad. ayrı kaplar  Otopsi 

Beyin   250 g    Otopsi 

Kan   50 ml, 250 ml    Canlı ve otopsi 

Safra    Tümü     Otopsi 

İdrar   Tümü     Canlı ve otopsi 

Göz sıvısı  5 ml    Otopsi 

Yağ doku  250g (anestezi ölüm.)  Otopsi 

Saç   100 adet    Otopsi 

Tırnak   El ve ayak t.kesi  Canlı ve otopsi 
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4.3. İntihar Nedenli Toksikasyonlar: İntihar vakalarında, arsenik 

ve siyanür gibi toksik maddeler ara ara görülsede, en çok reçete edilerek 

alınan ilaçlarla karşılaşılmaktadır. Depresyon ve diğer psikiyatrik 

bozukluğu olanlar, bu hastalıklarının semptomlarını azaltmak için 

yazılan ve aşırı dozda kullanıldığında ölüme neden olabilen ilaçları 

rahatlıkla edinebilmektedirler. Bu hastalar çevrelerinde edinebildikleri 

kimyasalları rahatlıkla intihar amaçlı kullanabilmektedirler. Kırsalda; 

böcek öldürücüler ve tarım ilaçları kentlerde; parasetamol, aspirin ve 

kuvvetli bazik ya da asidik maddelerin kullanılması vakalarına 

rastlanılmaktadır (Polat, 2001; Poklins. 1997)  

4.4. Cinayet Amaçlı Zehirlenmeler: Son zamanlada 

toksikolojideki gelişmeler cinayet merkezli zehirlenmeleri ciddi 

anlamda azaltmıştır.  

5. Toksikasyona Neden Olan Maddelerin Başlıcaları 

5.1. Eczane İlaçları  

5.1.1. Salisilik Asit: Letal dozu 0,4-0,5 g/kg’dır. Azami doz 

kullanımında, delirium, hiperventilasyon, baş dönmesi, koma, 

konfüzyon ve konvülzyonlar gözükebilir. Santral sinir sistemi (SSS) 

tablosunun artması durumun vehametidir. Kan serumunda 350 

mg/dLye ulaşılınca toksikasyon semptomları belirmeye başlar. 700 

mg/dL seviyesinde çok kötü toksikasyonlar gelişir. Derin ve hızlı soluk 

alma sonucu alkaloz, takiben metabolik asidoz oluşur. Tombositopeni 

tablosu neticesi hemorajiler gelişir.  
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5.1.2. Parasetamol: Parasetamol, çocukluklarda 300 mg/kg, 

yetişkinlerde 10 gr üzeri kullanıldığında zehirlenme etkisi ortaya çıkar. 

Kullanımından 3-4 günün akabinde; sarılık, bilinç kaybı, damar içi 

pıhtılaşma bozukluğu, karaciğer yetmezliği ve koma meydana gelir.  

5.1.3. Antidepresanlar: Tedavisi yapılan hastalık da intihar 

girişimini tetikleyebilir. Alkolle beraber alımı, toksikasyonu arttırır. 

Antikolinerjik sendrom adı verilen konuşma güçlüğü, ajitasyon, bacak 

ve kollarda tremorlar, çift taraflı göz bebeği büyümesi, idrar yapamama, 

ağız kuruluğu ve kabızlık vakaların çoğunluğunda öne çıkar. Doz 

aşımına göre koma oluşabilir. 

 

5.1.4. Antihistaminikler: Toksik dozda baş ağrısı, ağızda 

kuruma, taşikardi, midriyazis, bulantı-kusma, idrar tutukluğu, 

titremeler ve düşük tansiyon görülebilir.  

 

5.1.5. β blokerler: Toksik dozda; hipotansiyon, bradikardi, 

hipoglisemi, bronkospazm, koma ve konvülziyonlar oluşur. Tedavi 

amaçlı olarak; dopamin, adrenalin gibi sempatomimetikler, atropin, 

diazepam, glukagon ve glukoz kullanılır. 

 

5.1.6. İzoniazid: Toksik dozda; nörit, allerjik reaksiyonlar, 

ensefalopati, havale, karaciğer yetmezliği, koma ve hiperglisemiye 

bağlı metabolik asidoz oluşur. Tevi amaçlı; sempatomimetikler ve 

yüksek dozda pridoksim kullanılır.  
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5.1.7. Nondepolorizan Kas Gevşeticiler: Yanlış uygulamalarda 

rekürarizasyon neticesi apne oluşturabilen solunum 

depresyonumeydana gelir. Tedavi olarak neostigmine ve yapay 

solunum uygulaması uygulanır.  
 

5.1.8. Sempatomimetik İlaçlar: Yüksek tansiyon ve taşikardi 

neticesi başağrısı, delirium, huzursuzluk, aşırı nefes alma ve 

reflekslerde şiddetlenme görülür. Tedavide; β blokerler, α blokerlerden 

fentolamin ve diğer antihipertansif ilaçlar uygulanır. 

5.2. İnsektisidler ve Tarımda kullanılan ilaçlar  

5.2.1. Tarımda Kullanılan Organik Fosfor (OF) İçeren 

İlaçlar: Tarımsal üretim için tehlike arz eden zararlılarla mücadelede 

ve tohumların ilaçlanmasında uygulanan bu ilaçlar suda çözünmeyip 

yağda çözünür vasıftadırlar (Gökçen ve Atalay, 2012). Bu özelliği, akut 

ya da kronik zehirlenmelerde kendini ortaya koyar. Etkisini asetilkolin 

esteraz enzimini inhibe ederek gösterir. Akut toksikasyon durumlarında 

solunan ya da cilde bulaşan bu ilaçlar nöral dokuya geçerek 

desoryantasyon, çırpınma, kasılma nöbetleri ve ağır vakalarda komaya 

sebep olurlar. Merkezi solunum yetmezliği sonucu ölüm oluşur. Bu 

tablonun başlangıcında; karın ağrısı, bulantı, kusma ve tükürük 

salgısının artışı vardır. Zehirlenmeyle gelen vakalarda giysiler 

organofosfor emme ihtimali sebebiyle ivedilikle değiştirilmelidir. 

Bütün vücud; bikarbonatlı su ve yeşil sabunla temizlenir. Oral bulaşma 

varsa mide yıkanır ve sonrasında aktif kömür verilir. Tablonun 

ağırlaştığı durumlarda mekanik ventilasyon sağlamak için entübasyon 

uygulanır. Bu ilaçların toksikasyonlarını nötralize etmek için atropin 
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kullanılır. Antidot amaçlı; kolinesteraz reaktivatörü olan pralidoksim ve 

toksoformin ve sakinleştirici olarakta, diazem kullanılır (Dökmeci ve 

Dökmeci, 2016; Küçükibrahimoğlu, 2011).  

5.2.2. Karbamat Etken Maddeli İlaçların Tarımda 

Kullanımı: Klinik belirtiler OF’lu bileşiklere oranla daha azdır. 

Pupillalarda myozis, hipotansiyon, ataksi, konvülsyonlar, nefes almada 

zorluk ve koma oluşabilir. Tedavi; OF’da olduğu gibi gastrik lavaj 

sonrası aktif kömür verilmesi ve akabinde atropin uygulamasıdır. 

5.2.3. Piretroid Etken Maddeli Tarım İlaçları: Pamuk 

bitkisinin zararlıları ile mücadelede uygulanılan, toksikasyon oluşturma 

riski fazla preperatlardır. Deri yüzeyinde emilmedikleri için sistemik 

toksikasyonlar oluşmaz. Fakat gözde ve ciltte lokal tahrişe sebep 

olabilirler. Pülvarizasyonla uygulama esnasında akciğerlerle alınması 

ya da intihar için oral olarak alınması neticesinde; solunum güçlüğü, 

tükrük artışı, tonik-klonik kasılmalar, kore-atetoid hareketler ve koma 

meydana getirebilirler. Tedavide semptomatik olarak; 

antikonvülsanlar, atropin ve antihistaminiklerden faydalanılır.  

6. Evde ve Sanayide Uygulanan Dağlayıcı Preperatlar 

Çeşitli bazik ya da asidik maddeler yoğunluklarına göre mukoza ve 

ciltte yakıcı-dağlayıcıdırlar. Nitrik, sülfürik, hidroklorik, florhidrik 

asitler %1 derişimde, asetik asit derişik yoğunluklarda bile yakıcı etki 

gösterir. Potas, soda, hypoklorid ve amonyak güçlü yakıcı etkili bazik 

kimyasallardır. Bu kimyasalların göze, cilde, sindirim ve solunum 

mukozasına teması şiddetli kanamalara ve yanmalara, ağır akciğer 
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ödemlerine sebep olur. Geç dönem vakalarda meydana gelen stenozlar, 

yapışıklıklar yaşam kalitesinde ciddi olumsuzluklara sebep olurlar 

(Dökmeci, 1991). 

6.1. Civa (Hg): Elementel yapılı Hg; akciğerden adsorbe olur ve eser 

miktarı dahi çok toksiktir. Tek atomlu Hg yapısı ve yağda 

çözündüğünden vücutta birikir. Dağılan küçük zerreciklerin üzerine 

kükürt tozu dökülerek toplanması ve zeminin dezenfektanla silinmesi 

gerekir. 

6.2. Toluen: Ağızdan alındığında, kalp çarpıntısı, SSS depresyonu, 

yüksek tansiyon, bulantı, kusma, mide ağrısı ve ishal gibi semptomlar 

gözlenir. Akciğerlerden alındığında; solunum siteminde irritasyon, 

akciğer ödemi, kalpte ritim bozuklukları, bronkospazm, SSS 

eksitasyonunu takiben nöbetler, bulantı-kusma, depresyon ve ishal 

görülür. 

6.3. Ağır Metallerle Toksikasyon Semptomları:  Kusma, ishal, 

karın ağrısı, böbrek ve karaciğer yetmezliği, bayılma ve koma görülür. 

Semptomatik tedavide, gastrik lavaj, hemodiyaliz uygulaması yapılır. 

Antidot uygulaması olarak; civa ve arsenik için dimerkaprol (BAL); 

demir için deferoksamin; kurşun ve bakır için etilen diamin tetra asetik 

asit (EDTA) kullanılır (Küçükibrahimoğlu, 2011). 
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7. Zehirli Gazlar  

7.1. Karbonmonoksit: Karbon içeren maddelerin tam olmayan 

yanmaması neticesi meydana gelir. Yangınlar rüzgarlı kış aylarında 

soba zehirlenmesi neticesi oluşur. Solunan havadaki CO eritrositlerdeki 

haemoglobin (Hb) ile karboksihemoglobin (HbCO) oluşturur. CO’nun 

Hb ilgisi oksijenden 300 kat daha fazladır. Fakat HbCO’nin çözülme 

yeteneği oksihemoglobinden (HbO2)’den daha fazla olup kişi ortamdan 

dışarı çıkarıldığında hızla iyileşebilmektedir. Sıvılaştırılmış petrol gazı 

(LPG); banyolardaki şofben ve katalitik ısıtıcılarda kullanılmakta ve 

çok miktarda CO toksikasyonu neticesi ölüm oluşmaktadır. Doğal 

gazın, bileşiminde metan gazı olduğundan, kullanıldığında su ve 

karbondioksit (CO2) ortaya çıkmakta olup yanma esnasında yeterli 

oksijen (O2) olmaması durumunda CO meydana gelmektedir. Bu 

sebeple, doğal gazlı cihazların bacaya bağlı olarak çalışmalıdır. Kireç 

ve maden ocaklarında yeterli havalandırmanın olmaması neticesinde de 

zehirlenmeler görülmektedir. Baca sistemleri bulunmayan ya da baca 

tıkanıklığının olduğu ortamlarda ısınma amaçlı; maltız, mangal ve 

kömür sobaları kullanılması neticesinde de oluşur. Kış aylarında soba 

zehirlenmeleri olay yeri tetkikinde; oda da birden fazla kişinin ve ya 

evcil hayvanların ölü bulunması, etrafta kusmuk artıklarının olması, 

yoğun is kokusunun alınması şeklinde tablolar görülebilir (Koç ve 

Özaslan, 1999; Kumar, Cotran, & Robbins, 2003). 
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Tablo 3. CO seviyesi ve oluşan belirtiler. 

Yüzde  Görülen Belirtiler 

 

%10   Belirti görülme ve uyuşukluk hali. 

%20  Bulantı, kusma, baş ağrısı, halsizlik, titreme ve ishal. 

%30  Görme bozuklukları, konfüzyon, nefes almada zorluklar 

ve senkop. 

%40  Sinirsel semptomlar ve şuur kaybı. 

%50  Deprese kardiyovasküler systeme bağlı Cheyne-

Stokestipi solunumu ve koma. 

%60  Hipotansiyon, aritmi, sık sık havale ve derin koma. 

%70  Solunum yetmeliği ve ölüm. 

 

(Küçükibrahimoğlu, 2011). 

8. Gıda ve Bitkiselerin Neden Olduğu Toksikasyonlar  

8.1. Toksik Mantarlar: Alınmasından 1-2 saat sonrasında 

toksikasyon bulguları veren mantarların 6 -72 saatte bulgu verenlere 

göre daha az öldürücüdürler. Klinik tabloya göre; atropin ve muskarin 

etkililer diye iki ana guruba ayrılır. Tedavi; midenin boşaltılması ve 

aktif kömür uygulanması şeklinde olup daha çok semptomların 

giderilmesine yönelik uygulanır. Amanita Falloides; geç dönemde 
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bulgu verip 50 gr kadarı ölümcül zehirlenmelere neden olmaktadır. 

Alınmasından yarım gün sonra mide bulantısı, kusma ve diyare oluşur. 

2. gün diyarenin neden olduğu su ve elektrolit kaybı akabinde metabolik 

asidoz gelişir. 4. günün akabinde ağırlaşan karaciğer hasarına bağlı 

beyin fonksiyon bozukluğu ve koma tablosu gelişir. İlaveten; 

hipoglisemi, pıhtılaşma zamanının uzaması ve nefropati de gözükür. 

Tedavi olarak; solunum desteği, gastrik lavaj, dengeli elktrolit, K 

vitamini, kan değişimi ve fibrinojen takviyesi uygulanabilir.  

8.2. Botulismus: Konservelerde üreyen kolostridyum botulinum 

bakterisi tarafından üretilen toksinlerle etki eden, eser miktarı bile 

ölümle sonuçlanabilen tehlikeli bir zehirdir. Asetilkolin salıverilmesini 

nöro müsküler kavşaktaki veziküllerde engelleyerek çizgili kaslarda 

hızlı dönüşümsüz felç oluşturarak etki eder. Toksinli gıdanın 

yenmesinin akabinde 12 -24 saatlik zaman diliminde; bulantı, kusma ve 

diyare gibi sindirim sistemi bulguları görülür. 24-72 saatlik zaman 

dilimlerinde toksinin sistemik dolaşıma geçmesi sonrasında; dikkati 

toplayamama, ateş, konuşmama, görüntü kaybı ve uykusuzluk gibi 

sistemik bulgular meydana gelir. Olay yerinde bulunan; özellikle 

kusmuk, gaita ve şüpheli gıdadan alınan numunelerden toksin ve 

bakteri şuşunun tanısı yapılmalıdır. Tespit edilen toksin için antidot 

uygulanması ve destek tedavisi sağlanmalıdır.  

8.3. Bakteriyel Gıda Zehirlenmeleri: Sağlıksız üretilmiş ya da 

uygun olmayan koşullarda saklanmış yiyeceklerle toksikasyon 

durumunda genelde; Salmonella ya da Stafilokok bakterilerinin 

toksinleri sorumludur. Bu sebeple gıdanın alınması ve semptomların 
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ortaya çıkma süresi 30 dakikadan başlayıp 6 saate kadar uzayabilir. 

Ateş olmayan tabloda kırgınlık, bulantı, kusma ve karın ağrısı oluşur. 

Ateşin tabloya eşlik ettiği Salmonella tipi gastroenteritlerde inkubasyon 

süresi 16-24 saate kadar uzayabilir. 

9. Alkol, Keyif Verici ve Bağımlılığa Neden Olan Maddeler  

9.1. Alkol: Alkolün ¼’ ü mide geri kalan ¾’ü ise ince bağırsaktan 

adsorbe olur, Aç ve tok olma emilimde etkilidir. Bağımlı kişilerde 

yarım saatte normal içicilerde ise 45 dakikalık zaman diliminde 

emilirler. Toksikasyon tablolarında metil ve etil alkol rol oynar. Alkollü 

içecekler, MSS baskılayıcı etkileri sebebiyle kazalara ve aşırı içim 

sonrası akut zehirlenmelere neden olmaktadır. Sanayi alanında çözücü 

olarak kullanıldığında ciltten emilerek de toksikasyona sebep 

olabilirler. Etil alkolün kandaki 100 mg/dL varlığı; ciddi sarhoşluk 

semptomlarını başlatır. 200 mg/dL seviyesinde; mide bulantısı kusma, 

denge güçlüğü ve görme bulanıklığı MSS semptomları oluşturur. 300 

mg/dL ve üstünde; disartri, beden ısısının düşmesi, solunum 

depresyonu ve hafıza kaybı oluşumu belirgindir. Bu seviyenin üstü 

kullanımlarda; SSS depresyonu, miyokardın disfonksiyonu ve 

kardiyovasküler kollaps oluşur. Pankreatit de bu tabloya ilave edilirse 

klinik tablo daha da ağırlaşır. 350 mg/dL; ise kişiyi ölüme götürür (Koç, 

1999; Küçükibrahimoğlu, 2011).  

9.2. Alkol ve Sürüş Güvenliği: Alkol araç kullanımı için gerekli 

olan; zihinsel keskinlik, dikkat, ve uyanıklığı azaltır. 
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Tablo 4. Taşıt kullanımında yapılan testlerde kandaki alkol 

seviyesinin sürücü üzerinde etkileri 

 

Kandaki alkol seviyesi Araç kullanım belirtileri 

 

30 mg/100 ml ve üzeri araç kullanırken dikkati azalttığı 

bulunmuştur.  

50 mg/dL gibi    sürüş becerisini negative olarak etkiler.  

100 mg/dL    kişinin taşıt hakimiyeti yok olur  

 

(Freimuth, 1993; Knight, 1997). 

9.3. Alkol İlaç Etkileşimleri: İlacın çeşidine, alınan alkolün 

miktarına ve süresine bağlıdır. Kronik olarak alınması; karaciğerde, 

mikrozomal ve biyotransformasyon enzimlerini uyarmaktadır. Bu 

durumda da, ilaçların metabolizasyonunun hızlanması neticesinde etki 

gücünün ve etki sürelerinin kısalmasına neden olmaktadır. Alkolle 

beraber kullanıldıklarında oral antidiabetik olan tolbutamid, 

klorpropamid ve ayrıca mepakrin, metronidazol, furazolidon, 

kloramfenikol, varfarin, kümarin ve disülfiram gibi ilaçlar aldehid 

dihidrojenaz enzimini inhibe ederek asetaldehit birikimi neticesi 

vazomotor bir reaksiyona sebep olurlar. Disülfiram özellikle, kronik 

alkolizm tedavisinde kullanılır (Erdem, 2017). Buna mukabil, bir kez 
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yüksek dozda alkol alınması bazı ilaçların biyotransformasyonlarını 

inhibe ederek etki güçlerini ve etki süresini uzatır. Bu duruma örnek 

olarak; fenobarbital, klorpromazin, analjezikler, sedatif hipnotikler, 

haloperidol, morfin benzerleri, eroin, anti histaminikler ve 

trankilizanlar bunlardandır. Bunların reçete edilen dozları alkolle 

beraber alındığında; solunum durması şeklinde ölüm oluşurtururlar 

(Dökmeci ve Dökmeci, 2016). 

10. İlaç Değerlendirme ve Sınıflandırma Proğramı 

a. Alkol metre ile alkol seviyesinin ölçümü.  

b. Alkol alan kişi ile konuşarak mental durumunu belirleme.  

c. Vücudunda travma belirtileri ve ilaç alıp almadığının kontrolü. 

d. Horizontal ve vertikal nistagmus testleri kullanılaraktan göz 

muayenesi. 

e. Tek ayakla durabilme, yürüme ve dönme, burnuna parmağını 

götürme gibi testlerle dikkatin ölçümü.  

f. Vücut ısısı, tansiyon ve nabızın alınması. 

g. Işığa duyarlılık ve pupilla boyutunu tespit. 

h.  İlaç ya da alkol kokusunun tespiti. 

i. Kas tonusunun belirlenmesi. 

j. Bedende pikür ve iğne izi. 

k. Şüphe hasıl eden alkol ya da ilaçla ilgili durum tespiti.  

l. Muayene verilerinin kaydedilmesi.  

m. Analiz için kan numunesi alınması (Küçükibrahimoğlu, 2011). 
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10.1. Metanol (Metil Alkol): Sentetik olarak üretilmesi nedeniyle, 

fiyatının etil alkole kıyasla düşük olmasına neden olmakta bu da sahte 

kolonya ve içki üretiminde kullanılmasını arttırmaktadır. Bu sahte 

ürünleri kullanan kişilerde toksikasyonlara neden olmaktadır. Başlıca 

toksikasyonu; vücuda solunum yoluyla, ciltten emilimle ya da oral 

olarak alınmasından sonra metabolizasyonu sonrasında ortaya çıkan 

formik asit ve formaldehittir. Bunların optik sinirde meydana getirdiği 

hasar dönüşümsüzdür. Akut toksikasyonda (200 mg/dL); baş ağrısı, 

bulantı, kusma, yorgunluk hissi, hipotansiyon, kan pH’sının azalması, 

görme bulanıklığı, ve koma şeklinde gözülür. 30 ml ve üstü oral alımı 

ise öldürücüdür. 

10.2. Morfin ve Türevleri (Opioidler): Eroin ve morfin en yaygın 

kullanılanıdır. Başlıca zehirlenmeler; tolerans gelişmesi sebebiyle 

yüksek doz alımı ve çok az da olsa intihar girişimi nedeniyledir. 

Öldürücü doz; yeni kullanıma başlamışlarda 30-40 mg iken, 

bağımlılarda 2000 mg’a kadar ulaşabilmektedir. Koma durumunda 

başlıca bulgular; toplu iğne başı büyüklüğünde pupillalar şeklinde 

myozis ve yavaş solunumdur. Bu tabloya; hipotonus hipotansiyon, 

siyanoz, hipotermi, solunum depresyonu, akciğer ödemi ve kalp 

yetmezliği eşlik eder. Başlangıçta tanı için tek doz infüzyon şeklinde 

naloksan, daha sonra tedavi amaçlı ve destekleyici tedavi uygulanır. 

10.3. Amfetaminler: Başlıca belirtileri SSS’nin uyarılması neticesi 

oluşan; instabilite, uykusuzluk, kalp çarpıntısı, titreme, hızlı soluma, 

saldırganlık, midriyazis, bulantı, anksiyete ve kusma oluşmasıdır. Kan 

basındaki artışı, subdural, subaraknoid, intraserebral ve beyin sapı 
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içinde kanamalar izler. Ağır vakalarda; yüksek ateş, konvülsyonlar ve 

ventriküler fibrilasyonla ölüm oluşabilir.  

10.4. Esrar: Kenevir yapraklarının kurutularak sigara içinde 

akciğerlerle ya da yaş çiğnenerek oral olarak da alınır. Esrar 

zehirlenmelere neden olmaz. Aşırı doz alımında; takatsizlik, hipotermi, 

denge güçlüğü ve koordinasyon bozukluğu oluşur. Tedavi semptomlara 

yöneliktir.  

10.5. Kokain: Buruna enfiye şeklinde hidroklorik asit (HCl) formu, 

damariçi (IV) enjektabl “Crack”, sigara içinde içilen ve alkaloid 

formları vardır. Plazma yarılama ömrü 30-40 dakika gibi kısa bir 

süredir. Bununla birlikte, idrarda metabolitleri tek doz kullanımdan 

günler sonra bile görülebilir. Aşırı doz kullanımda; damar büzücü 

etkiye bağlı koroner arter spazmı, kalp kası hasarı neticesi pompa gücü 

ve atım hızı azalması gibi belirtilerdir. Ayrıca, kasılma nöbetleri ve 

hipertermi terminal dönemde görülür (Stephens, 1993). 

11. Yasal Süreç  

11.1. Sanığın ve Şüphelinin Vücudunun Muayenesi ve 

Bedeninden Örnekler Toplanması.  

75. Madde. 

a. Adli vakada kanıt bulmak maksadıyla; sanığın vücudunun tıbbi 

tetkikine ya da bedeninden cinsel içerikli salgı ya da kan vb. 

numuneler teminine, savcı ya da mağdur olan kişinin istemesi 

neticesi hakim hüküm verebilir. İşlemler doktor ya da doktor 

denetiminde sağlık personeli yapabilir. Sanığın ya da şüpheli 
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bedeninden; tükürük, tırnak ve saç gibi numuneler teminine savcı 

da hükmedebilir. Savcısının hükmü, 24 saat zarfında mahkeme ya 

da hakimin onayına sunulur. Hakim ya da mahkeme, bir gün 

zarfında hükmünü verir. Onanmayan kararlar hükümsüzdür ve 

deliller kullanılamaz.  

b. Yapılacak müdahale, kişinin bedenine zarar vermemelidir.  

c. 48 aydan az mahkumiyet alan kişide beden muayenesi yapılamaz; 

kişiden örnekler temin edilemez.  

d. Bu maddeye göre kişi alınan muayene kararına itiraz edilebilir. 

 

11.2. Diğer Kişilerin Beden Muayenesi  

76. Madde.  

a. Suçla ilgli kanıt temin etmek amacıyla, sağlığını tehlikeye 

düşürmemek koşuluyla mağdurun vücudunda, savcının isteğiyle 

veya hakim ya da mahkeme; tıbbi muayeneye ya da kan, saç, 

cinsel salgı, tırnak, ve tükrük gibi numuneler teminine; karar 

verilebilir (Koç ve Can, 2009). 
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BÖLÜM 2 

İLAÇ BAĞIMLILIĞI 

1. İlaç Bağımlılığının Tanımı 

"Genel olarak ilaçların tıbbi endikasyon dışında ve hekimin gerekli 

görmediği durumlarda da kullanılması" olarak tanımlanmaktadır. 

Böylece bütün ilaçların kötüye kullanımı imkan dahilindedir. 

Bağımlılığa sebep olan kimyasalların bir kısmı olan narkotikler ve 

psikotrop ilaçlar kontrollü bir şekilde tedavi amaçlı olarakta kullanılır. 

Ancak bağımlılık durumunda, kişi bunu tedavi amacı dışında ve yaşam 

boyunca kullanacaktır. Bu şekildeki kullanım ise ilaç suistimalidir ve 

ilaç bağımlılığıdır. Diğer taraftan bağımlılık yapan maddelerin bir 

kısmı (hallusinojen etkili maddeleri içeren bitkiler gibi) ise terapötik 

önem taşımadıkları için bunların kullanımları her zamaıı için 

suistimaldir (Kayaalp, 1981). Bunları kullanan kişilerde toksik 

etkilenme neticesi kronik zehirlenmelere ve ölümlere sebep olur. Bir 

ilacın tedavi ya da tedavi dışı amaçlarla sürekli ya da peryodik olarak 

alınması sonucu, kişinin davranış ve fizyolojik reaksiyonlarında 

değişmeler meydana gelmesi ve ilaca karşı önüne geçilmeyen bir 

isteğin ortaya çıkmasına bağımlılık adı verilir. İlaç dışında diğer 

kimyasal maddelere (aseton, toluen ve diğer solventler) ya da keyif 

verici maddelere (alkol ve tütün vb.) karşı da madde bağımlılığı 

oluşmaktadır. Hekim kontrolünde alınan ilaçlara karşı bağımlılık 

oluşması oldukça seyrek görülmektedir. Ancak, zorunlu olarak sürekli 

narkotik analjezik verilen bazı hastalarda (kanser) ister istemez 

bağımlılık meydana gelmektedir. Ancak, ilaç bağımlılığının ortaya 
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çıkmasında rol oynayan asıl neden ilaç suistimalidir. Tedavi amacı 

dışında, kişiyi bağımlı yapan ilaçların alınması, kullanılan ilaca bağımlı 

olma riskini yükseltmektedir. Son zamanlarda kişiler doktora tedavi 

olmadan bağımlı kılmayan diğer ilaçlardan; zayıflatıcı ilaçlar, 

vitaminler ve antibiyotikleride suistimal etmektedirler. Bu suistimalin 

neticesinde pekçok toksikasyonlar ve ya ilaçların tedavi gücünde 

azalmalar görükmektedir. Örneğin, tetrasiklin grubu antibiyotikler 

tedaviye girdikleri yıllarda oldukça yüksek etkinlik göstermelerine 

karşın, rastgele bilinçsiz bir şekilde kullanılmaları sonucu günümüzde 

bu antibiyotiklere dirençli suş sayısı oldukça fazladır (Yarsan, 2018). 

Yakın zamana kadar ülkemizde içerisinde bağımlılık yapıcı madde 

(barbitürat vb.) bulunduran bir çok preparat (analjezik ve antitusif vb.) 

eczanelerde reçetesiz olarak satılmaktaydı. Toplumumuzda yaygın olan 

ilaç suistimali sonucu, bu ilaçlara karşı bağımlı sayısının hızla arttığının 

görülmesi üzerine bazı preparatlardan bağımlılık yapıcı maddeler 

çıkarılmış ya da bu gibi ilaçlar özel (yeşil ya da kırmızı) reçetelerle 

satılması zorunluluğu getirilerek bu toplumsal sorunun önüne 

geçilmiştir. Fizyopatolojide alışkanlık olarak tarif edilen ilaç 

bağımlılığının oluşmasında başlıca 3 faktör rol oynamaktadır. 

1.1. Kişisel Nitelik: Asi, çabuk sinirlenen, olaylardan etkilenen, 

bozuk davranışlı, uyumsuz, geçimsiz, toplum tarafından dışlanmış, 

inançları az ve ruhsal bozukluk içindeki genç kişilerde bağımlılık daha 

kolay oluşmaktadır. Bu gibi kişiler ilaç ya da madde bağımlılığına 

yatkındırlar.  
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1.2. Kişinin Bulunduğu Sosyo-kültürel Ortam: Kişinin aile ve 

arkadaş çevresi, bağımlılık oluşmasında önemlidir. Aileden kopmuş ve 

uyuşturucu kullanan arkadaş topluluklarına katılan gençlerde ya da bu 

gibi sosyal çevrelerde yaşayanlarda keyif verici maddelerden (sigara, 

alkol ve kokain) ileri gelen bağımlılıklar kolayca oluşmaktadır. 

Ekonomik sıkıntının ve çevre baskısının ön planda olduğu toplumlarda 

(kırsal toplum) ucuz, kolay bulunabilir ve gizlenebilir olduğundan 

psikoaktif ilaçlara bağımlılık oluşması daha kolay gelişebilmektedir. 

Buna karşın yeni zevkler ve eğlenceler arayışı içindeki ekonomik 

düzeyi yüksek toplumlarda keyif verici maddelerle (kokain ve esrar vb.) 

suistimal edilen uyku ilaçlarıyla daha sıklıkla bağımlılık oluştuğu 

görülmektedir. 

 

1.3. Bağımlılık Yapan İlaç ya da Maddelerin Özelliği ve Alınış 

Sıklığı: Bağımlılık yapan ilaçlara uyuşturucu (narkotik) ilaçlar adı 

verilir. Bunların bağımlılık potansiyelleri oldukça değişiktir. Örneğin, 

opiyat bileşiği olan heroine ve kodeine bağımlılık oluşma süresi çok 

farklıdır. Heroinin 2-3 kez İ.V. verilmesi bağımlılık oluşturduğu halde, 

kodein aylarca (oral) alınsa da bağımlılık oluşturmamaktadır. 

1.4. İlaç Bağımlılığı Üç Kısma Ayrılır:  

1.4.1. Tolerans: "Kimyasalın ya da ilacın etkisine karşı vücut 

tarafından verilen cevabın eksilmesi" diye adlandırılabilir. Kimyasala 

ya da ilaca tolerans oluşmuş kişide, aynı oranda etki elde etmek için doz 

arttırılmalıdır. Kişi, aldığı ilacın keyif verici etkisini hissetmek 

amacıyla dozu devamlı arttıracaktır. Normal kişilerde "öldürücü 
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etki"eden dozuna ihtiyaç duyulabilecektir. Örnek olarak; etil alkol 

sağlıklı şahıslarda öldürücü miktarı olan 250-500 gr, alkol 

bağımlılarında ise istenilen etkiyi ancak karşılayabilir (Erdem, 2017).  

1.4.2. Fiziksel Bağımlılık: İlaç alma neticesi, sinir sisteminin 

fizyolojik görevleri amacıyla, ilaca ihtiyaç duyulması şeklinde, 

adlandırılabilir. Bu nedenle bağımlılık yapan ilacın ani olarak 

bırakılması kişilerde "yoksunluk sendromu’’ diye isimlendirilen 

fizyopatolojik değişiklikler gözlenir. Bağımlılık yapıcı maddenin 

bulunmayışı ya da kesilmesi kişide fiziksel belirtiler (miyozis, taşikardi, 

bradikardi, halüsinasyonlar, titremeler ve diğer nörolojik bozukluklar) 

ortaya çıkar. Bu belirtiler psişik bağımlılıktan oldukça farklıdır.  

1.4.3. Psişik Bağımlılık: Bağımlı kişi ilaca karşı psişik bir istek 

duyar ve sürekli onu arar. Kişi kullandığı ilaca ruhsal zorunluluk 

hissetmeder. Bağımlı olduğu ilacı kullanmadan duramaz ve o ilacı 

bulup kullanmak için yasa dışı teşebbüslerde bile bulunabilir. İlaçlar 

için psişik bağımlı olma durumu tek başına oluştuğu halde, fiziksel 

bağımlılık psişik bağımlılıkla beraber oluşur. Örnek olarak; marihuana 

olarak adlandırılan esrar ve kannabis ile psişik bağımlılık oluşmakla 

birlikte, fiziksel bağımlılık ve tolerans oluşmaz. Kahve ve sigara içme, 

tutkunluğunda ise psişik bağımlılık baskındır. Eksikliğinde ise 

huzursuzluk, baş ağrısı ve sinirlilik gibi nörolojik belirtiler meydana 

gelir. Bağımlılık oluşturan ilaçların hepsi MSS'yi kuvvetlice etkiler. 

Ayrıca davranış ve fonksiyon bozukluğuna da sebep teşkil ederler. 

Özellikle bağımlı oldukları ilacı elde edememe durumundaki halleriyle 

kendisine ve çevresine zarar verebilirler. Ancak, psişik bağımlılık 
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durumunda, ilacın bulunamaması kişide herhangi bir fiziksel belirtiye 

neden olmaz ve farkıda budur.  

1.5.  İlaç bağımlılığında tedavi: İlaç bağımlılarının tedavisi ve 

kontrolü sadece hekimi değil tüm toplumu ilgilendiren sosyal bir 

sorundur. Bu nedenle tedavide yasal ve terapötik birçok önlem 

denenmektedir. İlaç ya da madde bağımlılığı ya da bağımlılık yapıcı 

maddelerin bulundurulması ve satılmasının (alkol, tütün ve solventler 

dışında) yasalarda ağır cezaları vardır. Caydırıcı nitelikteki bu cezaların 

derecesi her ülkede değişiktir. Bu gibi kişilere, toplum içinde 

dolaşmalarının önlenmesi ve tedavilerinin sağlanması için hapis 

cezaları uygulanmaktadır. İlaç bağımlıları genellikle bulundukları 

durumu hastalık olarak kabul etmezler ve hekime gitmeyi reddederler. 

Ancak, akut ilaç reaksiyonları ve zehirlenme durumlarında tedavi 

olanağı ortaya çıkar. İlaç bağımlılığının tedavisi başlıca üç yöntemle 

yapılır.  

1.5.1. Psikoterapi: Tedaviyi kabul edenlere ya da hapisteki 

bağımlılara, bulundukları çevreden uzaklaştırılarak düzenli olarak 

telkin şeklinde psikoterapi uygulanarak, bağımlı maddeden vazgeçmesi 

telkin edilir.  

1.5.2. Farmakolojik Antagonist Uygulanması: Kronik 

alkoliklerin tedavisinde disulfiram (antabus) verilerek alkole karşı 

dirençsizlik sağlanır. Morfin ve heroin bağımlılarında bağımlılık 

potansiyeli daha az olan bir narkotik madde olan metadon verilerek 

yoksunluk sendromlarının şiddeti azaltılabilir. 
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1.5.3. Kontrollü İlaç Verilmesi: Son yıllarda bağımlıların 

tedavisinde bazı ülkelerde hastalara bir programa göre sürdürme 

dozlarında bağımlı olduğu ilaç verilerek, hastanın toplum içinde 

tutulması ve giderek ilacın azaltılması denenmektedir. 

2. MSS Stimülanları 

2.1. Amfetaminler: Efedrin yerine sentetik analoğu olarak astım 

krizlerinin tedavisinde kullanılmaya başlanmıştır. Sonralarda kuvvetli 

MSS uyarıcı ve iştah kesici özelliği de tespit edilmiştir. Amfetaminin 

MSS üzerindeki uyarıcı etkisini; yorgunluğun kaybolması, zihinsel 

uyanıklığın artması, depresyondan kurtulma ve öfori gibi belirtilerle 

gösterir. Genelde kullanıcılar bu ilacı, oral olarak kullanırlar. 5-10 mg'la 

başlayan doz, ilerleyen zamanlarda 150-250 mg'a kadar artabilir. Bu 

ilaca karşı tolerans kısa sürede oluşur. Akut zehirlenme tablosu ise; 

sinirlilik, konfüzyon, aşırı aktif refleks hareketler, huzursuzluk ve 

tremorlar şeklinde görülür. Şiddetli toksikasyon durumunda; panik, 

delirium neticesi kendine zarar verme, hallusinasyonlar ve mania 

gözlenir. Önce yüksek ateş sonrası şok dikkati çeker ve neticede ölüm 

tablosu gelişir. Bağımlı olanlarda çevresine zarar verme ve antisosyal 

olgular belirgindir. Hem psişik ve hem de fiziksel bağımlılık gözlenir. 

Alınmadığı durumlarda uyku hali, depresyon, gastrointestinal kramplar 

gibi yoksunluk belirtileri gözlenir. 

Zehirlenmede tedavi: Akut zehirlenme tablosunda, parenteral 

diazepam ya da barbitürat verilerek sedasyon oluşturulur. 

Kardiyovasküler semptomlara karşı bloke etkili ilaçlar birlikte verilir. 

Amfetaminin atılımını arttırmak için idrar asitleştirilir. Kronik 
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zehirlenme tablosunda ise sedasyon oluşturulur. İlacın bırakılması için 

ise ilaç bağımlılığında kullanılan psikoterapi yöntemleri uygulanır. 

Kokain Güney Amerika yerlileri, Erytroxylon coca’ nın yapraklarını 

sönmüş kireçle çiğneyerek içindeki "kokain"in etkisini duyarlar. 

Kokain; uykusuzluğa, soğuğa, açlığa, yorgunluğa karşı eforu ve 

dayanıklığı arttırır. Bu bitkiden edinilen kokain veya sentetik olarak 

üretilen kokain, lokal anestezik özelliği de gösterir. Sinir liflerinde 

impulsların iletimini ve dağılımını bloke ederler. İlaveten MSS 

uyarıcısı olarak etkisi daha baskındır. Ayrıca; huzursuzluk, eföri, 

yorgunluk hissini azaltıcı, ruhsal ve fiziksel gücü arttırıcı etkisi de 

vardır. Pahalı olduğu için daha çok zenginler tarafından kullanılır. 

Enjeksiyon yolu ile uygulandığında seksüel arzu orgazm derecesinde 

zevk oluşturur. Yüksek dozda kullanıldığında ise felç oluştururlar. 

Bağımlılık oluşmamış kişilerde 1-2 gramı öldürücü etki gösterir. Örnek 

olarak, 70 kg olan bir insan için öldürücü miktar 500 mg'dır. Kokain; 

burna çekme ya da IV yolla kullanılır. Akut zehirlenme tablosu kısa 

sürede oluşarak ölüm 2-3 dakika içinde oluşabilir. Adele felci, MSS 

depresyonu, bilinç kaybı, dolaşım ve solunum yetersizliğine neden olur. 

Ayrıca şiddet hareketleri, huzursuzluk, hallusinasyonlar ve paranoya 

sık gözlenir. Fiziksel bağımlılık ve tolerans kokainde gözükmekle 

beraber psişik bağımlılık çok kuvvetlidir ve bu sebeple tehlike 

arzederler. Akut zehirlenmeler de kokain; mukoz membranlardan tuzlu 

su veya suyla yıkanarak temizlenir. Enjeksiyon uygulandığı yer buz 

uygulaması ya da bandajlanarak emilim engellenmeye çalışılır. 

Çırpınma nöbetleri, sodyum tiyopental gibi kısa etkili barbitüratlarla 

kontrol altına alınmaya çalışılır. Diğer genel, semptomatik ve 
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destekleyici tedavi (solunum tedavisi olarak yapay oksijen ve kürara 

karşı etkili olan suksinilkolin gibi) uygulaması yapılır. Kronik 

zehirlenme tablosunda; sinirlilik hali, benzodiazepinle kontrol altına 

alınır.  

2.2. Khat: Doğu Afrika ve Arap Yarımadası’da bulunan Cathn 

edulis bitkisinden elde edilir ve bu bitkinin yapraklarının çiğnenmesi 

ile bağımlılık meydana gelmektedir. Yapısı psödonorefedrindir ve 

amfetamin benzeri etki gösterir. 

3. Hallusinojenler 

Hallusinojenler, indol grubu (5-hidroksitriptamin türevleri) 

feniletilaminler ve azot içermeyen dibenzopiran yapısındaki bileşikleri 

içerirler.  

3.1. İndol Grubu Hallusinojenler: Lizerjik asit dietilamid (LSD-

25), ergot alkaloidlerinin sentetik türevidir. Claviceps purpurea'nın 

(çavdar mahmuzu) alkaloidleri ile elde edilen "er-gotizm"dir. Oral 

olarak 20-25 µg LSD ile hallusiınasyonik etkiler gözlenir. Normal 

insanlarda ise bu etki 100-500 µg ile elde edilir. Başlıca etkisi MSS 

üzerindedir. Özellikle beyin korteksine yerleşir ve serotonin'in 

fonksiyonunu antagonize ederek etkisini gösterir. Bu sebeple LSD 

etkisi serotoninle antagonize edilir. Kan basıncında ve kalp atışında 

hafif yükselmeye ve pupil dilatasyonuna neden olur. Ayrıca azda olsa 

uterus uyarıcısıdır.  
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3.2. LSD'nin Psikostimülan Etkileri: Cismlerin algılanmasında 

değişiklik, şahsiyet kaybı ve duyusal algılarda artma biçiminde ortaya 

çıkar. Bir duyudan diğerine yoğun akım nedeniyle renkler hissedilir, 

müzik duyulur. İlaveten huzursuzluk ya da mutluluk hissi gibi 

davranışlarda değişim oluşur. Zaman or-yantasyonunda değişme, 

değişik ve zıt düşünceler gibi mantıksal çarpıklıklar belirir.  

3.2.1. Akut Toksisite: Öldürücü doz 2 mg /kg civarındadır. LSD 

ile ölüm gözükmemiştir. Belirtileri epilepsideki gibi konvülzyon, 

bilinçsizlik, tonik-klonik hareketler ve idrar tutamama tipindedir. 

Ayrıca teratojenik ve mutajenik etkileri de vardır. LSD almış hamile 

annelerden doğan bebeklerin el ve bacaklarda defornıasyonalar 

gözlenmiştir. 

3.2.2. LSD Tipi Bağımlılığın Başlıca Özellikleri: Tolerans kısa 

zamanda gelişir. Az miktarda psişik bağımlılık olmakla beraber fiziksel 

bağımlılık yoktur.  

3.2.2.1. Tedavi: Başlıca psikoterapi uygulanır. Klorpromazin, 

LSD’nin etkilerini inhibe eder. Oluşturduğu "illüzyonik" kriz için 

diazepam uygulanmaktadır.  

3.3. Diğer İndol Türevi Hallusinojenler: Penniclavine, Argyreia 

nervosa tohumları ihtiva etmektedir. Harmin ve harmalin, Peganum 

harmala tohumlarındaki hallusinojen maddelerdir. "Üzerlik" olarak 

adlandırılan Peganum haımala tohumları ülkemizde tütsü diye 

kullanılır. Ayrıca harmalin MSS uyarıcısıdır. 
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3.3.1. İbogain: Tabernantha iboga adlı bitkinin kök 

kabuklarından elde edilmektedir. Bu madde özellikle Kongo 

yerlilerince yorgunluğu gidermek, cinsel istek arttırıcı ve hallusinojenik 

etki elde etmek amacıyla kullanılır. 

3.3.2. Dimetiltriptamin (DMT): Güney Amerika'daki 

Piptadenia peregrina bitkisinden sentetik olarak elde edilir. Bu bitki 

sigara yapılarak içilir. DMT ve öteki çeşitleri dipropiltriptamin (DPT) 

ve dietiltriptamin (DET) LSD'ye benzerler ama uzun süreli etki ederler. 

En etkin olanı DMT'dir.  

3.3.3. Psilosibin ve psilosin: Psilocybe türleri olan Stropharia ve 

Panaeolus’ta bulunan hallusonejenik etkili maddedirler. Meksika halkı 

tarafından hallusinojenik etki elde etmek için kullanılırlar. Psişik 

bağımlılık oluşturmazlar fakat tolerans yaparlar.  

3.3.4. Feniletil türevi hallusinojenler 

3.3.4.1. Meskalin (3, 4, 5-trimetoksifeniletilamin): Bu 

kaktütüsün yumrularını, Güııey Amerika’daki yerliler dini törenlerde 

çiğneyerek şiddetli ışık ve renkle ilgili hallusinasyonik etki elde ederler. 

Bu maddenin kullanımı neticesi oluşan konvülziyonu müteakip kalp ve 

solunum durması neticesi ölüm gelişir. Aşırı derecede psişik etkilidir. 

3.3.4.2. Miristin: Myristica fragrans tohumlarından elde 

edilen hallusinojenik alkaloiddir. Toz haline geririlmiş tohumlar 

bağımlı yerlilerce yaygın şekilde kullanılır.  
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4. Esrar (Marihuana) 

Cannabis sativa adlı bitkinin çiçekli tepeleri ve dişinin tohumu 

etrafındaki yaprakları psikoaktif maddeleri içerir. Dişinin çiçekli 

tepesinden salgılanan reçine "haşiş" ismini alır. Esrar reçinesi diyede 

adlandırılan bu bileşik 30'dan fazla kannabinoidi kapsar. Bunlar içinde 

delta-9-tetrahidrokannabinol (A9-THC) en etkili olanıdır. Yer ve 

zaman algısının deformasyonu, öfori, analjezi meydana getirmesi, 

afrodiziyak oluşturması, yüksek dozlarda kullanılması neticesi görme 

ile ilgili hallusinasyonlara sebep olması ve tatlı yiyeceklere karşı aşırı 

iştahı arttırması başlıca etkileri arasındadır. Marihuana alınmasından 10 

dakika sonra serumda tetrahidrokannabinol (THC)'dan daha aktif olan 

metaboliti 11-hidroksi tetrahidro kannabinol (11-OH-THC) tespit edilir 

ve kullanılmasını takiben 8 gün sonra bile tespit edilmiştir. Kannabisin 

başlıca klinik tablosu; ankisitiye, bulantı, paranoid kavrama, kısa süreli 

hafıza kaybı, oryantasyon bozukluğu ve "ilaç almış" hissi oluşmasıdır. 

Ağız yoluyla kullanıldığındaki yan etkiler duman formuna göre daha 

çoktur. Ağır zehirlenme tablosunda ruhsal uyarılma zorbalığın 

artmasına neden olur ve genelde cinayetle son bulur. Toksikasyon 

durumunda; derin uykuyu takib eden gün sarhoşluk belirtileri ile ayılma 

görülür ve korku hissi tipiktir. Değişen oranda psişik bağımlılık oluşur, 

fiziksel bağımlılık hafiftir ve tolerans önemsizdir. 

5. Opium Alkaloidleri ve Diğer Narkotik Analjezikler 

Morfin, kodein, eroin ile olduğu gibi ve diğer sentetik narkotik 

analjezik ilaçlarla da bağımlılik oluşur. Bunlar arasında meperidin, 

nalorfin, metadon, pentazosin, etilmorfin, priminodin ve propoksifen 
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sayılabilir. MSS üzerinde etkilidirler. Narkotik etkileri; öföri, şiddetli 

analjezi, mental bulanıklık, sedasyon, depresyonik davranışlar ve bol 

rüyalı uyku şeklindedir. Bunlardan kodeinin (metil morfin) öksürük 

önleyici etkisi vardır, eroin (diasetil morfin) ise güçlü analjezik etki 

gösterir ve öfori etkisi morfinden daha kuvvetlidir. Morfin direkt 

beyindeki solunum merkezi üzerine etki ettiğinden solunum sistemi 

üzerine güçlü depresif etkilidir. Ayrıca kusma ve bulantı, pupillerde 

küçülme ve hipotansiyon yapar. İlaveten bağımlılık yapma 

tehlikesinden dolayı öksürük kesici etkisi kuvvetli olmakla beraber 

kullanılmaz. Fakat kuvvetli analjezik etkisi de kontrollü olarak 

kullanılır. Morfin direk glukuronid konjugasyonuna uğrar. Süt, idrar, 

salya ve ter ile vücuttan atılır. Morfin vb. narkotiklerle bağımlılık 

tablosu; erken başlayan fiziksel bağımlılık, kuvvetli psişik bağımlılık 

ve belirgin tolerans tablosuyla karakterizedir. Yoksunluk sendromu 

belirtileri; terleme, lakrimasyon, huzursuz uykuya dalma, midriyazis, 

tremor, taşikardi, kilo kaybı, kardiyovasküler kollaps ve kan basıncında 

artma ile karekterizedir. Semptomlar 35-71 saatlerinde başlar, 6-9 

günde ortadan kaybolur.  

5.1. Zehirlenmenin Tedavisi: Akut toksikasyonlarda; kan basıncı 

düzeltilir, mide barsak boşaltılır ve genel tedavi uygulanır. %0.1’lik 

potasyum permenganat (KMn04) ile mide yıkanır. Antidot olarak 

nalokson (N-allilnoımorfin) uygulanır. Naloksan bulunmadığı 

durumlarda; nalorfin hidrobromür (Lethidıone) her 15 dakikada bir doz 

(solunum normalleşip bilinç yerine gelinceye kadar) uygulanır.  
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6. Sedatif Hipnotikler 

Barbitüratlar, MSS depresanlarıdır ve bu etkinin kuvveti çeşidine ve 

verilme yerine göre değişir.  

a. Sedatif amaçlı pentobarbital ve fenobarbital 15-30 mg ağızdan 

uygulanır. 

b. Hipnotik etki elde etmek amacıyla fenobarbital 300 mg ağızdan 

uygulanır.  

c. Pentobarbital 60-120 mg ağızdan uygulanır.  

d. Anestezi amacıyla tiyopentalin %2.5'liğinden 2-5 ml IV yolla 

uygulanır. 

Hipnotik dozda uygulandığında solunumu deprese ederler. Anestezi 

dozunda uygulandığında ise uterus kontraksiyonunu ve idrar atılımıni 

azaltırlar. Sedatif hipnotiklerin metabolizmaları, karaciğer mikrozomal 

enzimleri tarafından gerçekleşir. Ayrıca karaciğer mikrozomal 

enzimlerini uyarırlar. Bunun sonucu olarak biyokimyasal tolerans 

oluşur ve diğer ilaçların da metabolizmalarını hızlandırırlar. 

Çocuklarda intihar için alınmaları neticesi en çok toksikasyona neden 

olan ilaçlardandır. Zehirlenme belirtileri olarak; bilinç kaybı, 

konfüzyon, aşırı sersemlik, ataksi, solunum sayısında azalma, konuşma 

bozukluğu, solunum ve dolaşım yetmezliği, asidoz, hipoksi ve koma 

görülür. Akut toksikasyon vakalarında böbrek yetmezliği görülebilir 

ama ölüm sebebi solunum durmasıdır.  

6.1.  Kronik zehirlenme: Yüksek dozda kronik uygulamaları 

neticesi bağımlılık ve toleransa neden olurlar. Kronik toksikasyon 

neticesi melankoli gelişir. Bu da; konfüzyon, kararsızlık, depresyon ve 
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psişik bozukluk şeklinde görülür. Bunlardan kararsızlık o derece ileriki 

safhaya ulaşır ki kişi hareket edemez hale gelir ve daha fazla ilaç 

kullanmaya başlar ve neticede kişinin ölümüne neden olur.  

6.1.1. Zehirlenme tedavisi: Akut zehirlenmelerde genel tedavi 

olarak; dolaşım, solunum, kan elektrolitleri ve kan basıncı ile ilgili 

dengesizlikler düzeltilir. Zehirin itrahını hızlandırılmak için zorlu alkali 

diürez ve hemodializden faydalanılır.  

6.1.2. Kronik zehirlenmenin tedavisi: İlacın dozu göreceli bir 

şekilde azaltılarak yoksunluk belirtilerinin görülmemesine çalışılır. 

 

7. Etil Alkol 

Kullanıcılarda tutkunluk yapan önemli sosyal zehirlerdendir. 

Barbitürarlar, alkol ve uyku ilaçları arasında çapraz bağımlılık ve 

tolerans vardır. Barbitürat kaynaklı yoksunluk sendromunu etil alkol 

tölare edebilir. 

7.1. Etil Alkol Bağımlılığı 

a) Kabul edilen sınırın üzerinde içilmesi, 

b) Toplumca kabul edilir durum ve zamanlar haricinde içilmesi, 

c) Yaşam ortamında yeterince alkol bulundurma alışkanlığının 

başlaması gibi durumlar.  

Başlıca etkisi, alınan miktarla orantılı depresyondur. Beyinde, inhibitör 

kontrol mekanizmalarını deprese ederek, psişik daha sonra sensoriyel 

ve nörolojik değişikliklere sebep olur. Kandaki düzeyi 200-300 μg/ml 

miktarlarda tespit edilebilmektedir. 3, 5-5 mg/ml zeri ise öldürücüdür. 



 

46 ÖN LİSANS TOKSİKOLOJİ DERSİNE KAYNAK OLACAK BAZI TEMEL 

KONULAR 

Etil alkol ve hipnosedatif ilaçların santral depresör etkileri arasında 

aditif etkileşim vardır.  

Tedavi olarak: Vücut ısısı kontrol altına alınır, entübasyondan sonra 

gastrik lavaj ve solunum depresyonu varsa yapay solunum desteği 

sağlanır. Elektrolit bozuklukları, hipoglisemi, laktik asidoz, asidoketoz 

araştırılmalı ve düzeltilmelidir. Özellikle etanol’ün kan düzeyi 7,5 

mg/ml’i aştığında hemodiyaliz etkili olmaktadır.  

8. İnhalasyonik Sosyal Zehirler (Çözücüler) 

Organik çözücülerin enfiye biçiminde kullanılması gençler arasında 

yaygındır. Ortak noktaları MSS baskılayıcısı bu kimyasallar; 

yapıştırıcı, zamk, lak, cila uzaklaştırıcı, toluen, aseton, alifatik asetatlar, 

nafta, isopropanol, benzen, metiletilketon, metil izobütil keton, ksilen, 

trikloroetan, karbon tetraklorür ve fluorohidrokarbonlardır. Bunlar 

çözücünün koklanması veya bir kumaş tarafından absorbe edilen ya da 

plastik balon içine konulan çözücünün solunması yöntemiyle 

kullanılırlar. Emilmesinden kısa süre içinde öfori, alkoldeki gibi motor 

inkoordinasyon, konsantre olamama ve dil dolaşması gibi belirtiler 

görülür. Devamında hallusinasyon, antisosyal ve sorumsuz davranışlar 

gözlenir. Minimum alveoler konsantrasyon (MAK) değerin üstü 

inhalasyon durumunda bilinç kaybı neticesinde ölüm oluşabilir. 
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9. Bağımlılık Oluşturan Maddelerin Sınıflandırdmaları:  

Tablo 5. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) bunları, şiddeti, etkisi ve 

bağımlılık özelliklerine göre on sınıfta toplamıştır (Vural, 1984).  

Bağımlılık tipi  Başlıca maddeler Karakteristik Özellikleri 

1. Morfin tipi Morfin, Kodein, 

Heroin 

Psişik ve fiziksel bağımlılık vardır, 

yoksunluk sendromu oluşur ve 

zamanla tolerans gelişebilir. 

2. Alkol tipi Alkollü içecekler  Psişik bağımlılık vardır, bağımlılığın 

ileri dönemlerinde fiziksel bağımlılık 

ve yoksunluk sendromu gelişir, aşırı 

miktarlarda ve günün her saatinde 

alkol alınması (alkolik) dır, alkole 

tolerans gelişir. 

3. Barbitürat tipi Kısa ve orta etkili 

olanlar 

Psişik ve fiziksel bağımlılık gelişir, 

bağımlılık diazepam, meprobamat, 

tolerans gelişir (alkol ve 

trankilizanlarla çapraz tolerans) 

4. Tütün tipi Sigara, Püro, Pipo Psişik bağımlılık, (tütün tiryakiliği), 

kısmi tolerans, tütünün kesilmesi 

sinirlilik, baş ağrısı, iştah artması, 

bradikardi, uyku bozukluğu, 

psikomotor ve gastrointestinal 

bozukluklar. 

5. Amfetamin T. Amfetamin, 

Deksamfetamin 

Psişik bağımlılık, bağımlılık 

metamfetamin, metilfenidat, fiziksel 

bağımlılık az, fenmetrazin öfori, iştah 

kesici ve psikotoksik etki, tolerans 

gelişmesi çok az. 
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6. Kokain tipi Kokain ve koka 

yaprakları 

Psişik bağımlılık (güçlü), bağımlılık 

(Erythroxylon coca), tolerans (az), 

öforizan etki, toksik etki 

7. Esrar tipi Esrar Psişik bağımlılık, bağımlılık 

marihuana, tolerans (az), öforizan 

etki, toksik etki. 

8. Halüsinojen LSD, 

Demetiltriptamin, 

Psişik bağımlılık, fensiklidin 

psilosibin, tolerans (çabuk), fiziksel 

bağımlılık yok. 

9. Khat türü bit. Catha edulis Psişik bağımlılık, fiziksel bağımlılık 

ve tolerans oluşmaz. 

10. Uçucu Sol. Aseton, Eter, 

Benzin 

Bazıları fiziksel bağımlılık yapabilir, 

toluen, tiner v.b. öfori ve tolerans 

gelişebilir (Dökmeci ve Dökmeci, 

2016). 
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BÖLÜM 3 

ŞAPKALI MANTARLAR 

1. Zehirli Mantarlara Genel Yaklaşım 

Zehirli mantarlar içinde en fazla ölüme neden olan Amanita phalloides’ 

dır. Hayvanlarda otlarken yenilmeleri veya kazara yeme karışmaları 

sonucu şapkalı mantar zehirlenmeleri görülür. Hayvanlar bu mantarlari 

çiğ aldıkları için insanlara göre daha tehlike arzederler. İçerisinde 

canlılar için protoplazmik ve sinir zehirleri yanında doku ve organlar 

için tehlike arzeden 50 ye yakın mantar çeşidi bulunur (Kaya, 2014; 

Dökmeci ve Dökmeci, 2016).  

1.1. Mantarlardaki Etkin Maddeler: Yapıları farklı ısıya duyarlı 

veya dayanıklı çok sayıda zehirli madde vardır. Grimotrin ısıyla 

kolayca parçalanırken amatoksinler ısıtmaya ve pişirmeye 

dayanaklıdırlar. Yapı ve oluşturdukları öncelikli etkiyi aşağıdaki gibi 

sınıflandırılmıştır. 

 

a. Alyuvarları parçalayanlar; G. Esculenta ve A. Phalloides de 

bulunan bazı zehirler. 

b. Disülfam benzeri etkili olanlar; koprin gibi. 

c. Halosinojenik olanlar; bufotenin vb. 

d. Hücre zehirleri; amatoksinler ve gromitrin vb. 

e. Karsijonik olanlar; N-metil-N-formilhidrazin gibi. 

f. Mide-bağırsak zehirleri; Boletus, Lactarius, Lepiota, 

Tricholama, Agaricus soyundaki mantar zehirleridir. 

g. Sinir zehirleri; Muskarin, atropine ve asetilkolin gibi. 



 

50 ÖN LİSANS TOKSİKOLOJİ DERSİNE KAYNAK OLACAK BAZI TEMEL 

KONULAR 

1.2. Etki şekilleri 

a. Muskarin: Progresif sistemik skleroz (PSS)’de muskarinik 

reseptörleri (düz kaslar, kalpte düğümler ve kalp kası lifleri vb.) 

uyarır. 

b. Amanitinler ve Fallotoksinler: Hücre zarlarını etkilerler. 

Mikrozomlarda amino asit sentezini engellerler ve hücre 

çekirdeğinde hasara yol açarlar. Amanitinlerin öncelikli etkisi 

hücre çekirdeğine yöneliktir. RNA polimeraz etkilenir. Enzim 

mRNA ve tRNA ‘nın sentezine girer. Kişide protein sentezi için 

temel rol oynar. Özellikle sindirim kanalı hızla çoğalan 

hücrelerden etkilenir bunu karaciğer ve böbrek hasarı takip 

eder. 

c. Fallotoksinler: Karaciğer hücrelerinde endoplazmik retikulum 

(ER) ve mitokondrionlarda hasara, glikojen sentezinin 

önlenmesine, karaciğer nükleotitleri ve proteinlerinde protein 

ayrıştırıcı tepkimelerin hızlanmasına, plazma zarında etkin 

G’ye dönüşümsüz şekilde bağlanarak geçitrgenliğin artmasına 

ve lizozomal enzimlerin salıverilmesine yol açarlar. 

d. Psilosin ve Bufotenin gibi maddeler: LSD’ye benzer etki 

oluştururlar. MSS’de seretoninde dahil olmak üzere indol 

bileşiklerin yoğunluğunu değiştirirler. Merkezi ve çevresel 

yapılarda seretonin reseptörlerini uyarırlar. Psilosin; çevresel 

serotonerjik reseptörleri de etkilerler. Bu mekanizma ile dış 

uyarıların iletilmesi ve işlenmesini bozarlar. Halusyoniktirler, 

endişe ve kendini iyi hissetme haline yol açarlar. Vücutta 

kendinden daha etkin muskimole indirgendikten sonra etki 
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ederler. Muskimol; gamma-aminobütirik asit (GABA) 

reseptörlerine ilgi duyar ve glia ve sinir hücreleri tarafından 

GABA’nin geri alınmasını da önler. 

e. Koprin: Aldehid dehidrojenazın etkinliğini engelleyip vücutta 

asetaldehit birikmesine yol açar. 

f. MFH ve Grimotrin: MSS’den pridoksin (vitamin B6) 

kullanılmasını bozar. Karaciğer hasarının oluşmasına yardımcı 

olur. 

g. Orellanin: Böbrek zehiri olarak etkir. 

h. Norkaperatik Asit: Yapı bakımından sitrik asite benzer. 

Yalancı substrat olarak etkir. Trikarboksilik asit döngüsünü 

engeller. 

i. Bufotenin: Serotonerjik yapıları etkileyerek halısinasyonlar 

yapar. 

j. Feniletilamin: Çevresel sempotimemetik etki oluşturur. 

 

1.3.  Zehirlenme Belirtileri: Bu mantarların yenmelerinden 

yaklaşık 12 saat sonra, önce gastrointestinal belirtiler (bulantı, kusma 

ve diyare) ortaya çıkmaya başlar. Bu belirtiler ilk 48 saat içinde çok 

şiddetlenir. Bütün ağır diyarelerde olduğu gibi dehidratasyon şekillenir. 

Buna metabolik asidoz ve potasyum kaybı eşlik eder. Bu tablo olguların 

%50’sinde ölüme neden olan, dolaşım yetmezliği ve fonksiyonel 

böbrek yetmezliğine yol açabilir (Dökmeci ve Dökmeci, 2016). 

a. Muskarin içeren mantarlarla zehirlenmelerde muskarinik 

reseptölerin aşırı uyarılmasına bağlı (terleme, tükrük ve gözyaşı 

salgısında artış vb.) ortaya çıkar. 
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b. Amatoksinler ve fallotoksinler içeren mantarlarla olan 

zehirlenmelerde kusma, mukuslu sürgün, karaciğer ve böbrek 

hasarı ve sarılık dikkati çeker. 

c. Psilosin ve psilobisin içeren mantarlarla zehirlenmelerde 

halusyonlar gözülür. 

 

1.4.  Sağaltım  

 

a. Mide yıkanması etkin kömürle yapılır. 

b. Kusturucular (apomorfin, ipeka, bakır sülfat ve çinko sülfat gibi) 

şiddetli MSS baskısı sebebiyle ibotenik maddelerle olan 

zehirlenmelerde önerilmez. 

c. Sürgütler; sodyum sülfat ve mağnezyum sülfat gibi sürgütlerle 

beraber etkin kömür kullanılır. 

d. İdrar söktürücüler (furosemid gibi) ya da diyalizde erken 

verilmesi kaydıyla amatoksilen ve orellanin verilebilir. 

e. Muskarin içeren mantarlarla zehirlenmelerde parasempolitikler 

(atropin), sempatomimetikler (adrenalin) glukortikoitler 

kullanılabilir (Diaz, 2006). 

f. Amantia türü mantar zehirlenmelerinde kalsiyum glukonat ve 

%10’luk glukoz çözeltisi verilebilir. 

g. Amantiaya karşı silibinin (amatoksinlerin karaciğere girişini 

önleyerek) etkir. 

h. Amantinler için penisilin G uygulaması faydalıdır. 

i. Giromitrin vb. maddelerde pridoksim etkilidir. Bu madde 

nöbetleri önler. 
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j. Halusinasyonlar ve çırpınmalar için trankilazanlar (diazam) ve 

pentobarbital kullanılabilir. 

k. Mantarlardan ileri gelen tüm zehirlenmelerde kusma ve 

sürgünden ileri gelen sıvı elektrolit denge bozukluklarına karşı 

glukozlu sıvı elektrolit takviyesi yapılır. 

l. Karaciğer hasarına karşı B vitamini, C vitamini, K vitamini kolay 

sindirilebilir nişastalı glukozlu maddeler verilebilir (Kaya, 2014). 
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BÖLÜM 4 

PESTİSİDLER 

1. Pestisitlerin Tanimi ve Önemi  

Pestisid kelimesi; haşarat ismi konulan zararlıları yok etmek amacıyla 

uygulanan kimyasal maddelerdir. Hayvan ve insan bedeni ile cansız 

maddelerin ve bitkilerin üzerinde veya etrafında bulunan ya da yaşayan 

ve ayrıca besin maddelerinin üretilmesi, saklanması ya da tüketimi 

esnasında bu maddelerin besin oranına hasar vererek eksilten haşereleri 

(kemirici, böcek, mantar, yabani ot ve toprak kurdu vb.) yok etmek için 

uygulanan kimyasal, fiziksel, ve biyolojik kimyasallardır (Vural, 2000; 

Kaya, 2011; Kaya, 2014). 

Pestisitler; açlıkla mücadelede gıda maddelerin muhafazası açısından 

ekonomik yararlar sağladığından “ekonomik zehirler” diye de 

adlandırılırlar. Pestisit araştırma ve geliştirmelerinde öldürülmesi 

istenilen zararlıya karşı seçici ve özel toksik etki etmesi, bitki, hayvan 

ve insanlara en az zarar vermesi başlıca amaçtır. Son çalışmalarda, 

ikinci ve üçüncü kuşak pestisitler diye ifade edilen güvenilir ve seçici 

etkili pestisit imal edilmektedir. Fakat, insan sağlığı için emin bir 

pestisitin bulunmaduğı, her pestisitin bir noktaya kadar toksisitesinin 

bulunduğu gözardı edilmemelidir. Bunun yanında, prospektüslerde 

yazılan kurallar uygulandığı oranda risk faktörleri en aza indirilebilir 

(Ulusoy ve Özden, 2015).  
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1.1.  İdeal Bir Dış Parazit İlacın Özellikleri 

a. Parazitin yaşam halkasının her evresine etki etmesi. 

b. Etkisi yeteri derecede hızlı ve kalıcı etkili olmalıdır. 

c. Canlı için istenmeyen etkisi çok az ve hiç olmamalıdır. 

d. Ucuz olmalı ve kolay bulunmalıdır. 

e. Katkı maddesi ve taşıtıyla geçimli olmalıdır. 

f. Canlıdan elde edilen besinler ve çevrede kalıntı proplemi 

doğurmamalı ve çevrede hızla parçalanmalıdır. 

g. Parazitlerde kendisine karşı dirençli suşlar ve tür ortaya 

çıkmamalıdır (Kaya, 2013). 

 

1.2. Pestisitlerin Faydaları: Tarım zararlılarına karşı ilaç kullanımı 

sayesinde artan popülasyona oranla az olan tarımsal ürünlerin, 

zararlılardan korunarak tarım ürünü olan meyve ve sebzelerde ürün 

kaybı en aza indirilmiştir. Bu durumun yansıması olarak ürün kalitesi 

ve miktarı artmıştır. Bu maddeler; böcekler, kemiriciler ve öteki 

zararlıları yok ederken bu pestlerle iletilen vektörsel hastalıklarla 

mücadelede katkıları da vardır. Tifo, veba ve sıtma gibi hastalıklar 

verilebilecek en iyi örneklerdir. Tarım dışında pestisitler kırsalda, 

yabani otlarla mücadelede, evde ve işyerlerinde böcekler, k emiriciler 

ve sivrisineklere karşı kullanılarak insanın yaşam kalitesine de katkıda 

bulunmuştur (Kaya, 2011; Kaya, 2014).  

 

1.3.  Pestisitlerin Zararları: Bilinçsiz ve prosedörlere uymayan 

uygulamalar neticesinde hayvan, çevre ve insan sağlığı olumsuz 

etkilenmekte su, hava, toprak ve yabani yaşam negatif etkilenmekte, 

gıdalarda ilaç kalıntıları görülmekte, hedefteki canlılarda direnç 
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meydana gelmekte, önemsiz olan bazı pestisidler ana zararlı olmakta, 

doğal hayatta yararlı olan canlıların yok edilmesiyle doğal yaşamın 

dengesi bozulmakta ve bitkilerde fitotoksitite gözükmektedir (Yıldırım, 

2000). Bu maddelerin üretim, uygulama, depolanma ve taşınma 

sırasında ve akut ve uzun süre düşük dozda maruz kalma neticesinde 

toksisite oluşabilir. Bu maddelere kronik maruz kalma neticesinde 

çevrede ve canlıların sağlığı üzerinde negatif etkilere yol açabilir. 

Canlılar üzerinde; kanserojenik, mutajenik ve teratojenik etkiler 

gösterdiği tespit edilmiştir (Paustenbach, 2001). İlaveten, karbamat 

türevi ve organik fosforlu pestisitlerin sinir sisteminde gecikmiş toksik 

etkileri görülebilmektedir. Pestisitlerin bir kısmınınsa iç salgı 

bezlerinde de toksik etki göstererek bazı türlerde üremeyi azaltıcı etki 

gösterip neslin yok olmasına neden olduğu bilinmektedir. Suda 

çözünmeleri az olan pekçok pestisit çevrede uzun süre bozunmadan 

kalarak canlıların yağsal dokularında birikime neden olabilirler. Bu 

sebeple, süt, süt ürünleri ve sakatat tüketilmesi neticesinde de pestisit 

toksikasyonuna maruz kalınması olasıdır. Ev haşeratlarını etkisiz 

kılmak için uygulanan bu ilaçları yorgan, yatak, iç çamaşırı ve evde 

çeşitli yerlere uygulanmakta hatta elbiselerini bunlarla yıkamaktadırlar. 

Evde uygulanmaları esnasında meydana gelen kaza toksikasyonları 

genelde pestisitlerin kullanım kılavuzlarını uygulamama veya yanlış 

uygulama, pestisit kablarının gıda kablarıyla karıştırılması ya da boş 

pestisit kablarının gıda kutusu olarak kullanılması neticesi oluşur. 

Pestisitle bulaşık meyve ve sebzelerin yıkamadan alınması ya da 

pestisit uygulamaları neticesi arınma süresine uyulmadan yenilmesi 

neticesi akut veya kronik toksikasyonlar oluşabilir. Pestisitlere maruz 
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kalma neticesi meydana gelen mesleki toksikasyonlar; batı ülkelerinde 

gereken koruyucu önlemlerin alınmas, iş yerinde maruziyete kalan 

işçilerde biyolojik ve çevresel izlemenin takibatı sebebiyle az 

rastlanmaktadır. Az gelişmiş ülkelerde pestisitlerle olan zehirlenmeler 

ve ölüm sayısı yüksektir. Bunlara, mesleki maruz kalma haricinde, 

değişik sebeplerle akut, kronik ve ölüme neden olan toksikasyon 

olayları ülkemizde sıklıkla görülmektedir (Vural, 2000). Gıda 

hijyeninin yeterli olmaması sebebiyle pestisitlerle olan 

toksikasyonlarda Avrupada önde gelen ülkelerinden biri 

durumundayız. Bu durumun neticesi olarak, bedenimizde taşıdığımız 

pestisit çeşit ve düzeyinin oldukça yüksek olduğunu göz ardı 

etmemliyiz.  

1.3.1. Tümoral Etki: Başta organik klorlu (OK)’lar olmak üzere 

doza bağlı olarak deney hayvanlarında başta tiroit bezi ve karaciğer 

olmak üzere iyi veya habis huylu tümör meydana getirdiği 

bildirilmiştir. Bunların çevrede kalıcı ve karsinojenik etkili olması 

nedeniyle yasaklanmış olan; dikloro difenil trikloroethan (DDT) ve 

dieldrin gibi canlıların adipoz dokusunda ve anne sütünde kalıntı 

oluşturdukları tespit edilmiştir. Bu kalıntılar vücutta insektisidlerin 

ortak metaboliti olan etilentiyoüre (ETU)’den kaynaklanmaktadır. Bu 

kalıntılar öncelikli olarak deri ve tiroit bezinde tümoral oluşumları 

tetiklemektedirler (Nevin, 2000; Kaya, 2014; Katzung, 2016). 
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1.3.2. Mutajenik Etki: DDT ve türevleri, malatiyon, demeton ve 

paratiyon vb. mutajenik etkisi vardır (Gupta, 2007). 

1.3.3. Teratojenik Etki: Diazinon, metamidafos, mevinfos ve 

triklorfon vb. teratojenik etkisi vardır (Roberts, James, & Milliams, 

2015).  
 

1.3.4. Lipid Peroksidasyon: Yapısında çoğu doymamış bağ 

bulunan fosfolipid yapılarda görülür. Vücutta normal metabolik olaylar 

ya da ksenebiyotiklerin metabolizması sırasında süper oksit anyon 

grubu, singlet oksijen grubu, hidrojen peroksit ve hidroksil grubu gibi 

etkin oksijen grupları ortaya çıkar. Bunları vücut normalde kendi 

koruma enzimleri (süperoksit dizmutaz, katalaz, katalaz, peroksidaz ve 

glutasyon redüktaz gibi) zararsız kılar. Fakat vücudun bu yeteneği 

sınırlıdır. Fazla etkin oksijen gruplarının ortaya çıkması indirgenmiş 

glutasyon (GSH) tükenmesine ve bazı metallerin (selenyum ve bakır 

gibi) eksikliği veya fazlalığı (selenyum gibi) sınırlıdır. Ortaya çıkan 

etkin oksijen grupları RNA ve DNA’nın hücre zarında tahribata neden 

olurlar. Bu durum neticesi pestisidler başta; böbrek, karaciğer, kaslar ve 

sinirlerde hasar oluştururlar. 
 

1.3.5. Sinirsel Etkili Zehirler: Bilhassa karbamat ve OF’lu 

bileşikler olmakla beraber pekçok pestisidin çevresel ve merkezi 

sinirlerde gecikme tarzında beliren toksik etkileri vardır. Başlıcaları; 

azintos ve etiyon vb. 
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1.3.6. İç Salgı Bezleri: Tütsüleme şeklinde kullanılan 

dibromoklorobropan (DBCP); testislerde küçülme, sperm sayısı ve 

üreme yetisinde azalma testesteron düzeyinde eksilmeye, asefat LH 

düzeyinde azami seviyede eksilmeye, benomil FSH etkisinde 

denatorasyona, tiroit bezi aktivitesinde bozulmaya, OK ve OF’lu 

bileşikler böbrek üstü bezinden salgılanan katekolaminler ve steroid 

yapıdaki hormonların salıverilmesine neden olurlar. 

 

1.3.7. Cinsiyet Özellikleri: Çok sayıda madde, dişilik ve erkeklik 

hormonlarının salıverilmesini önleyerek veya arttırarak ya da bunların 

etkilerini taklit ederek ya da önleyerek hayvanlarda cinsiyet 

özelliklerini etkilerler. OK bileşiklerinden kepone gibi belirgin şekilde 

östrojenik etkileri vardır. Bilhassa çevre kirlenmesi sonucu kuş 

türlerinde başlıca; yumurtlama, yumurta kabuğunun şekillenmesi ve 

döllenme propleminin belirmesine ve neticede birçok türün neslinin 

tükenmesine neden olmaktadırlar. Vinklozolin; erkeklerde 

androjenlerin çekirdekteki androjen reseptörlerine bağlanmasını önler. 

Gebelikte; erkek fötusun dişilik özellik kazanmasına ergenlik öncesi 

maruziyet yavruda önemli değişikliklere yol açar. Fitalatlar; erkeklerde 

embiryonal gelişme döneminde fetal leyding hücre görevini 

değiştirirler. Testesteron sentezini azaltır. Dişilerde yumurtlamayı 

geciktirir veya azaltırlar (Kaya, 2014). 
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1.4. Güvenli Kullanımı 

a. Uygulamalar yetkili kişiler veya bunların denetiminde 

yapılmalıdır. 

b. Her türlü pestisid içeren kimyasallar reçete ile satılmalıdır. 

c. Uygulama yapılan meskenlerin uygulama ve sonrasında kapı ve 

pencereleri bir süre kapatılmalı ve daha sonrasında iyice 

havalandırılmalı ve suluk ve yemlikler yıkandıktan sonra 

kullandırılmalıdırlar. İnsanlar içinse ilaçla temas ettiğinden 

şüphelinelen yüzeyler temizlenmelidir. 

d. Tarım zararlılarına karşı kullanılacak ilaçlar açık alanlarda veya 

iyice havalandırılmış alanlarda yapılmalıdır. 

e. Besin maddeleri ile aynı yerde depolanıp taşınmamalıdır. 

f. Bu maddeler su kaynaklarına bulaştırılmamalıdır. 

g. Bu maddelerin kapları boşaltıldıktan sonra açığa atılmayıp iyice 

gömülmeli veya imha edilmelidir. 

h. Uygulamayı yapan kişi; maske, önlük, eldiven, gözlük gibi 

koruyucu ekipmanları giyerek uygulama yapmalıdir. Ama yinede 

vücutta bulaşma varsa temas eden yerler yıkanarak 

uzaklaştırılmalıdır. 

i. Pestisid üreten firmalar etiket ve prospektüslerini eksiksiz ve 

göze batacak şekilde büyük puntolarla okunup anlaşılacak şekilde 

yazmalıdır. 
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j. Bu maddeler çocuk ve hayvanların kolayca ulaşamayacağı 

şekilde saklanmalıdır. 

k. Aynı etken maddeyi ihtiva etseler dahi tarım zararlılarına karşı 

hazırlanmış pestler asla hayvanlara karşı kullanılmamalıdır. 

l. Allerjik özelliğe sahip olmamalıdırlar. 

m. Bu ilaçlar kendileri için önerilen kullanım yerleri ve talimalarına 

göre belirtildiği şekilde kullanılmalıdır. 

n. Hayvanın türü, fizyolojik durumu (sağılan, kuruda ve gebe vb.) 

ve beslenme şekli dikkate alınarak ilaç ve uygulama dikkate 

alınır. Sağılan hayvanlarda banyo şeklinde ilaç 

kullanılmamalıdır. 

o. Özellille et, süt, yumurta gibi gıda için yetiştirilen hayvanlarda 

ilaç kalıntıları dikkate alınmalı ve kesim öncesi bekletme süresine 

uyulmalıdır (Gökcen ve Atalay 2012, Kaya, 2013). 

1.5. Pestisitlerin Sınıflandırılması: Fumigantlar (gazlar) gibi, bazı 

pestisitler sadece özel bir zararlıya karşı değil aynı zamanda ayrım 

gözetmeksizin çok geniş zararlı gruplarına (mantar, böcek, istenmeyen 

otlar ve nematodlar gibi) karşı da kullanılırlar. Bazıları ise zararlıyı 

gelişmesinin belli bir döneminde hedef alır. Örneğin; ovisitler, 

larvisitler ve adultisitler, böceklerin ve benzeri eklem bacaklıların 

sırasıyla yumurtaları, olgunlaşmamış ve yetişkin dönemlerini kontrol 

etmek için kullanılırlar. Pestisitler hedef zararlılara, vücuda giriş 

yollarına, zehirliliklerine ve kimyasal yapılarına göre sınıflandırılabilir.  
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Tablo 6. Zararlılara göre hedefdeki zararlılara (yabani ot, böcek, 

mantar, kurt ve akar) sınıflandırılması. 

 

Pestisit Sınıfı  Başlıca hedef/etki  Örnekler 

 

Akarisit    Akarlar   Amitraz ve aldikarb  

Algisit   Su yosunları  Bakır sülfat 

Avisit   Kuşlar   Aminopyridine 

Bait (Tuzak. Y.)  Çok sayıda O.   Antikoagulanlar 

Biyopestisitler   Çok sayıda O.  Bacillus thuringiensis 

Bitki G. Düzen.  Bitkinin büyü. düz. Gibberellik asit 2, 4-D 

Böcek G. Düzenleyicileri Böcekler  Diflubenzuron 

Defoliyant (Yap. Dök.) Bitki. yaprakl. uzak. Tribufos 

Desikant (Nem çekici)  Suyu emer   Borik asit 

Fumigant   Çok sayıda org.   Aluminyum fosfit 

Fungusit    Mantarlar   Karbendazim ve benomyl 

Herbisit    istenmeyen bitkiler  Linuron  

Insektisit   Böcekler   Diazinon ve karbaril  

Mollussisit  Salyangozlar, süm. böc.  Metaldehit 

Nematisit  Yuvarlak kurtlar Fenamifos, oksamil 

Pissisit    Balık   Rotenone 

Repellent (Kaç. kovu.)  Omurgalı ve omurgsız. Metiyokarb ve DEET  

Rodentisit   Kemiriciler  Brodifakum ve varfarin,  

Termitisit   Beyaz karıncaları Ö. Fiproni 
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1.5.1. Vücuda Giriş Yollarına Göre 

1.5.1.1. Mide Zehirleri: Zararlı tarafından ağızdan alınma 

neticesi etkisini gösteren bunlar mideden emilme neticesi vücuda 

dağılırlar ve toksik etkilerini meydana getirirler.  

1.5.1.2. Temas Etkili Zehirler: Genelde uygulandığı 

yüzeylerde direkt temasın neticesi olarak kütiküla ya da deriden 

emilerek haşereye girerler ve etkilerini sinirsel olarak gösterirler (Kaya, 

2014). 

1.5.1.3. Fumigantlar: Süspansiyon ve ince toz şeklinde 

atmosfere püskürtülen uçucu maddeler ve akciğer yoluyla gaz şeklinde 

zararlıya girerler (Kaya, 2014).  

1.5.1.4. Sistemik Etkili Zehirler: Toksik maddenin temas, 

mide ya da akciğerlerle vücuda girerek bütün bedene dağılmasıdır.  

1.5.1.5. Boğulma Etkili Zehirler: Sivrisinek larvaları gibi 

haşerelerin akciğer fonksiyonunu engelleyen genelde yağlar ya da 

monomoleküler yüzey filmleri ya da haşerelerin yüzeyde tutunmasını 

önleyerek, bu şekilde hayatlarını idame ettirmek için gerekli oksijeni 

solumalarını engelleyen ve ayrıca suyun yüzey gerilimini eksilten 

maddelerdir.  

1.5.1.6. Kaçırtıcı ve Kovucular: Uygulandıkları yerlerde 

böcekleri ve zararlıları kaçırtan maddelerdir. Bunlar deri giysiler ve 

bazı durumlarda perde ve ağlara uygulandıklarında sivri sinek, kara 

sinek, kene gibi böceklerin insan ve hayvanlara saldırısını engelleyen 

veya onları kovan maddeler olarak tanımlanır. Deet, bunlardan en fazla 
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kullanılan ve alkolle seyreltilebilir ve deride daha az yağlanma hissi 

oluşturur. Vücudun özellikle böcek sokmalarına açık yerlerine (ayak, 

eller ve yüz gibi) uygulanırlar. Sivri sineklerin bol olduğu yerlerde 

giysilerede uygulanabilirler (Kaya, 2013; Kaya, 2014). 

1.5.2. Kimyasal Yapılarına Göre: Pestisitlerin çoğu 

kimyasal yapılarına göre inorganik ve organik olarak sınıflandırılırlar.  

1.5.2.1. İnorganik Pestisitler: Bu maddelerde karbon yoktur; 

genelde kristalize şeklinde, tuza benzer, dayanıklı ve ayrıca suda 

çözünür yapıdadırlar. Bu kategoride olanlar çevrede kalıcı etkili, 

memeliler üzerinde oldukça toksik, oral olarak alınan tarzda toksik olan 

civa, siyanür ve arseniktir. 

1.5.2.2. Organik Pestisitler: Bu maddeler; hidrojen, karbon, 

nitrojen, oksijen, kükürt ya da fosfor içerirler. Görünüşleri değişkendir 

ve genelde suda erimezler, doğal ve sentetik pestisitler diye iki kısma 

ayrılırlar. 

1.5.2.3. Sentetik Organik Pestisitler: Bu maddeler; 

karbamatlar, organik fosforlular, sentetik piretroitler, böcek gelişme 

düzenleyicileri ve organik klorlular gibi değişik gruplara ayrılırlar 

(Ağca, 2006). 

2. Organik Fosforlular 

Temas ettiği cilt bölgesi, sindirim sistemi ve akciğerlerden kolaylıkla 

bedene girerler. Yapısal olarak fosfor içerirler, haşerelerin epidermisine 

nüfuz ederek kolinesteraz enzimini bloke ederler. Bu şekilde 

haşerelerin sinir sistemini etkilerler ve temas zehiri şeklinde etkili 
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olurlar. Haşerelerle mücadelede kullanılan OF’larin başlıcaları; 

malatiyon, diazinon, diklorvos ve azametifos’dur. Yağ dokularında 

depolanmazlar ve genelde alkali çözeltilerde parçalanırlar ve bundan 

dolayı memeli dokularında birikmezler. Ayrıca MSS’ne çabuk ve kolay 

nüfuz etmeleri sebebiyle OF’lu uygulayıcılar akut toksikasyona maruz 

kalırlar. Bu maddelerin büyük bir kısmı uygulamayı takiben 72 saat 

içinde denature olurlar ve insektisit olarak kullanılırlar. Az bir kısmı 

herbisit olarak kullanılırlar ve herbisit olarak kullanılanların insanlar 

üzerinde toksiteleri azdır. OF’lu insektisitler, insanlara ve sıcak 

kanlılara toksiktirler ve değişik sebeplerle akut toksikasyona ve ölüme 

sebep olmaktadırlar. Başlıca toksik etkileri; asetilkolin esteraz 

etkinliğinin inhibisyonuna dayanır. Toksikasyon belirtileri nikotonik, 

muskarinik, ve MSS’nin aşırı uyarılması şeklindedir. OF’lu 

insektisitlerin sarımsak kokuları, tanıda belirgindir (Nevin, 2000; 

Kayaalp, 2012). 

3. Karbamatlar 

 OF’lı bileşikler gibi, kolinesteraz enzimlerini inhibe ederler. Ancak 

onlardan önemli bir farkları vardır. Bu enzimi, geri dönüşlü biçimde 

inhibe etmeleridir. Memelilerde onlardan çok daha az toksiktirler. Bu 

grup, hayvan ve insanlardaki pestisit toksikasyonunun sebebi olarak 

OF’lerden sonra ikincidir. Kükürt ve azot içerirler. Oral ve deri yoluyla 

etki ederler. Haşerelerin sinir sistemini şiddetlice stimüle ederler. Bu 

grubtakiler priferde birikmez ve alkali koşullarda hızla denatüre olurlar. 

Başlıcaları; karbaril, bendiokarb ve aldikarbdir (Kaya, 2011; Kayaalp, 

2012). 
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4. Sentetik Piretroitler 

Kimyasal yapıları doğal piretrinlere benzer, ama çevrede 

dayanıklılıklarını artırmak için kimyasal yapılarında değişiklik 

yapılmıştır. Birçoğu temas zehiri olarak etkirler. Örnek olarak; sentetik 

resmetrin, siflutrin ve lambda-sihalotrindir. Aşırı seviyede etkili 

olduklarından genelde etken maddenin eseri miktarı dahi hedef 

haşerelerin kontrol altına alınması için yeterlidir. Hedef dışı su canlıları 

çok az miktarlarda maruz kaldıklarında bile negatif etkileriyle 

karşılaşırlar. 

5. Böcek Gelişimi Düzenleyicileri (IGR) 

Larvadan pupa dönemine geçişte etkili olan gençlik hormonunu ve deri 

değişim esnasında böceğin dış kabuğuna kasların eklentilerini 

engelleyerek etki eden kitin sentez inhibitörlerini içerir. IGR örnekleri, 

kullanIldığında suda yaşayan yararlı organizmalara güvenli olan 

metopren ve sudaki yararlı canlılara zararlı olabilen diflubenzuron’dir.  

6. Klorlu Hidrokarbonlar (Organik klorlular) 

Bunlar kalıcı kimyasal olarak kabul edilirler. Parçalanması çok yavaş 

olup özellikle su içeren eko sistemlerde birikimi belirgindir. Bunların 

üretilmesi ve tarım ya da sanayide yoğun bir biçimde kullanılmaları 

çevrenin yaygın bir biçimde kirletilmesine yol açmıştır (Stefanelli et 

al., 2004; Erdoğrul, Covaci, & Schepens, 2005). Başlıcaları; 

metoksiklor, DDT ve klordan’dır. Tümü klor içerir ve oral ya da temas 

yoluyla toksikasyona neden olurlar. Çevrede kalıcıdırlar ve yağda 

çözünmelerinin neticesi canlıların vücut yağlarında ana bileşikler veya 
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metabolitler şeklinde birikirler. Balık gibi yüksek yağ içeren canlıların 

bunları yüksek oranda depolamasına ve besin zincirinde bunu 

tüketenlerle üst basamaklara taşırlar (Bordajandi et al., 2003). Bu 

durumun neticesi olarak gıda zincirine girirler ekolojik etkilere neden 

olurlar. Bu bileşiklerin duyarlı kuşların endkokrin sistemi üzerinde 

belirgin anomaliliklere yol açarlar. Kliniksel olarak MSS'de etkili 

olurlar. Akut toksikasyonda; kusma, ekstremitelerde zayıflık ve 

uyuşma, uyarılma, ishal, kaslarda titreme ve çırpınmalar, solunum 

depresyonu gözlenir. Toksikasyonun tedavisinde, destekleyici ve 

semptomatik tedavi yapılır (Vural, 2000; Kaya, 2011; Katzung, 2016). 

7. Doğal Organik Pestisitler 

Bunlar, kendi aralarında bitkisel ve mikrobiyal pestisitler diye iki 

kısımdan oluşurlar.  

7.1. Bitkisel kaynaklı Pestisitler: Çeşitli kimyasal yapıya sahip 

bitkilerden imal edilen bileşiklerdir. Mide ya da temas zehiri olarak 

etkirler. Mukozadan hızlıca adsorbe olurlar. Serbest alkoloit formu da 

deriden hızlıca adsorbe edilir. Başlıcaları; tütünden elde edilen nikotin, 

striknin ve rotenon’dur. Çoğunluğu çevrede kalıcı etkili değildirler 

(Katzung, 2016). 

7.2. Mikrobiyel Kaynaklı Pestisitler: Etken maddesi; virus, mantar 

ve bakteri ya da bu çeşit organizmaların öteki ürünleridir. Örnek olarak, 

Bacillus thuringensis israelensis (BTI) adlı bakteriden elde edilen ürün 

karasinek ve sivrisinek larvalarının kontrolünde kullanılan bir 

pestisittir. Ürün canlı bakteri içermemesine rağmen, ölmüş bakterilerin 
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içerisindeki kristalize toksinler mide zehiri olarak etkirler. Bu larvasitin 

suda yaşayan dipteralara özel affinitesi, çevrede duyarlı olunması 

gerekli alanlarda uygulanması için onu çekici hale getirir. Mikrobiyel 

etkili pestisidlere başka örnekler; Bacillus sphaericus ve sivrisineklerin 

mantar paraziti olan Laegenidium giganteum’dur. Herbisit ve insektisit 

olarak uygulanan petrol yağları ham petrolden rafine edilerek elde 

edilmiştir. İnsektisit olarak formüle edildiklerinde seyreltilmeden saf 

olarak uygulanabilirler ya da bir emülgatörle karıştırılır ve suya 

katılarak uygulanırlar. Örneğin; Golden Bear Oil çözeltisi genelde 

sivrisinek larvalarının kontrol altında tutmak için kullanılan bir petrol 

ürünüdür. 

8. Pestisit Formülasyonları 

Genelde etken maddeler, pestisit özelliği olmayan maddelerle 

karıştırılarak bir bileşik oluşturulur. Bu bileşikler farklı çeşittedirler ve 

haşere ile mücadelede bu tarzda kullanılırlar. Kullanılan yardımcı 

maddeler genellikle inert olarak bilinirler ve çeşitli görevler yaparlar. 

Sıvı veya katı olabilen yardımcı maddenin başlıca görevi; pestisit 

ürününün taşınmasını kolaylaştırmak, stabilitesini artırmak, güvenliğini 

yükseltmek ve ürünün işlenmesini kolaylaştırmaktır.  

8.1. Genel olarak Kullanılan Formülasyonlar Aşağıda 

İncelenmiştir. 

8.1.1. Aerosol (A): Etken maddeyi içeren sıvı çözeltinin basınçlı 

bir kabın içine konulmasıdır. Bu cihazlar sprey veya duman olarak 

salıvermeyi sağlamak için itici bir gazla karıştırılmış az miktarda etken 
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madde içerirler. Aerosol kutuları, kullanıma hazır ve muhafaza 

edilmeleri kolay olduğu için kullanıma elverişlidir. Fakat, delinir veya 

yanarlarsa küçük metal parçalarına dağılmak şeklinde patlarlar. 

8.1.2. Çok Düşük Hacimli Sıvı (ULV): Yüzey ilaçlamasına 

uygun soğuk sisleme ekipmanıyla ULV kullanım için geliştirilmiş, 

genellikle suda karışmayan bir solventteki formülasyondur. Bunlar 

kullanıma hazır bileşikler olabilir ya da petrol ve kerosenle yoğunluğu 

azaltılarak hazırlanırlar. 

8.1.3. Emülsifiye Konsantre (EC): Bu formülasyon şekli etken 

maddenin bir ya da daha fazla petrol kökenli solventlerle yoğunluğu 

azaltılmış sıvı bir bileşiğidir. Aşındırıcı değildir ve püskürtme cihazının 

ağzını tıkamaz. EC formülasyonlarda etken maddenin yüksek 

derişimlerinden dolayı eğer ürün kazara deriye dökülür veya ağızdan 

alınırsa, uygulayıcıya veya diğer maruziyete uğrayan kişiler tehlike 

arzederler. İçerisinde petrol solventi olmasından dolayı oldukça 

yanıcıdırlar. Bu emülsiyonlar uygulandığı yüzeylerde çok az gözlenir 

ve depo etki gösterebilirler. Ayrıca seyreltik EC’ler keskin kokulu ve 

gözenekli yüzeylerden adsorbe olabilirler. Organik solventler ve 

emülgatörler bitki yapraklarını ve yeşillikleri yakabilir ve etken 

maddenin deriden adsorbsiyonunu kolaylaştırır, bundan dolayı 

uygulayıcılar için risk taşırlar. 

8.1.4. Fumigant (LG): Basınç altında serbest kaldığında gaz 

formunu alan ve sıvı şeklinde formüle edilmiş bileşiktir. Etkinliğinde 

seçici olmadığından ve havanın olduğu her yere yayılabildiklerinden 

tüm pestisit formülasyonlarının en tehlikeli olanlarıdır. 
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Uygulanırlarken her zaman gaz maskesi kullanılmalıdır. Bazı 

fumigantlar deriyi ağır bir şekilde irkiltip tahrip edebilir. Genelde 

fumigantlar bazı stimüle edici özelliğe sahip gazlarla formüle edilirler. 

Fakat bu gazlar da çok toksiktirler. Aerosol, tütsü, buhar ve dumanlar 

çok ince dağılmış partiküller olduğundan fumigant olarak 

değerlendirilmezler.  

8.1.5. Granüller (G): Bunlar genelde 10-100 g/kg (%1-10) 

oranında etkin madde içeren kuru ve kullanıma hazır ürünlerdir. 

Granüller genellikle kil veya öğütülmüş mısır koçanı gibi iri, delikli 

inert taşıyıcı bir materyale etkin maddenin uygulanmasıyla (emdirme, 

sıkma veya kaplamayla) hazırlanan formülasyonlardır. Sivrisinek 

larvalarının kontrolünde kullanıldıklarında hedef alanda etkin 

maddenin kalıcılığını artırırlar. Granüller çoğu kez uygulayıcının 

tercihine göre elle de uygulanırlar.  

8.1.6. Çözünebilir Toz (SP), Suda Dağılabilen Toz (WDP), 

Islanabilir Toz (WP): Islatıcı madde, etken madde ve inert bir 

taşıyıcıdan meydana gelen bu formüller kuru toz halindedir. Islanabilir 

tozlar suspansiyon oluşturmak amacıyla suya karıştırılır, Islatıcı madde 

genelde suspansiyon partiküllerini homojenize etmek için formüle 

eklenir. Halk sağlığı kullanımı amacıyla tozlar genelde %10-50 

oranında (100-500 g/L) etken madde içeren bir derişimde hazırlanırlar. 

Islanabilir ve suda çözünebilir tozdan meydana gelmiş süspansiyondaki 

partiküller, SC’lerdeki partiküllerden büyüktürler. Bu sebeple 

uygulanıldığı yüzeylerde depo meydana getirirler. Ayrıca karıştırma 

esnasında kuru partiküllerin atmosfere karışması ve akciğerler 
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tarafından solunması sebebiyle maruziyet riski vardır. Bundan dolayı 

karıştırma sırasında maske takılmalıdır. Kullanılacağı zaman suda 

çözünen paketleri direkt olarak uygulama tankına boşaltılmalı, 

sonucunda da partiküllerin atmosfere karışmasına mani olunmalıdır. 

Islanabilen toz halindeki süspansiyonlar, partiküllerin çökmesini 

önlemek için devamlı karıştırmalıdırlar. Püskürtme cihazı için çok fazla 

aşındırıcı olmalarının yanı sıra ucunu ve ağzını tıkayabilirler. Çok sert 

ve alkali sular ıslanabilir tozların karışımında bazı zorluklara neden 

olurlar.  

8.1.7. Kapsüllü süspansiyon (CS): Kontrollü salınma olarakta 

tanımlanır. Kullanmadan önce suyla seyreltmeye özgü bir sıvıdaki 

kapsüllerden oluşan bir süspansiyonudur. Bu formüldeki etken madde, 

yavaşça salıveren ve bileşiğin kalıcılığını uzatan mikroskopik polimer 

bir kapsülle sarılmıştır. Uygulama sırasında aşırı yüzey 

konsantrasyonunun olşmamasını sağlar ve kazara bulaşma olduğunda 

deriden kolayca yıkanabilir. Kapsüller gözenekli yüzeylerden 

kolaylıkla adsorbe olamaz ve insekt-insektisitle teması arttırıp 

haşerelere kolaylıkla tutunurlar. Hafifce bir kokusu vardır ve etken 

madde güneşlediği ve açık havadan korunduğu için kalıcı etkilidir.  

8.1.8. Serpmeye özgü toz (DP): Serpme şeklinde kullanıma 

uygun serbest formda akıcı bir tozdur. Bu tip formülasyonda etken 

madde; kil, fındık kabuğu ya da volkanik kül gibi çok ince yapılı inert 

maddelerin içindedir ve alındığı anda kullanıma hazır formdadır. 

DP’ler genelde evde yaşayan süs hayvanlarının üzerlerindeki pire ve dış 

parazitlerin yok edilmesi ve vebayla mücadelede fare yuvalarına 
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koymak amacıyla kullanılmışlardır. İnsektisitli DP’lerde etken 

maddenin konsantrasyonu genelde %0.5 - %10 arasında değişir. 

Serpmeye özgü formülasyonların en büyük avantajı düşük maliyetli 

uygulama ekipmanlarıyla uygulamanın kolaylığıdır. Bununla beraber 

DP nispeten pahalıdır ve uygulayıcı için sprey formatında olanlardan 

daha irkiltici bir etki gösterebilir. 

8.1.9. Solusyon (Çözelti): Pestisitler bazen yoğunluğunu 

düşürmeye gerek kalmadan kullanmak için ya da özel rafine edilmiş 

petrol ve öteki petrol kökenli solventlerle seyreltilmek üzere 

hazırlanırlar. Bu kapsamdaki bazı ürünler suyla da karıştrılıp 

kullanılabilir.  

8.1.10. Suda Yağ Emülsiyonu (EW): Bu formülasyonlar, 

surfaktanın varlığında suda karışmayan bir solventte çözdürülen etken 

maddenin suda çok ince yağ fazı damlacıkları olarak disperse 

edilmesiyle oluşurlar. Suda yağ emülsiyonu seyreltik EC’lere benzer 

fakat genelde daha dayanıklı ve daha düşük konsantrasyonlarda solvent 

ve surfaktanı kapsar. Suda karışmayan sıvı bazlı etken maddenin 

konsantrasyonu 500 g/L’ye kadar yükselebilir. Bu ürün, uygulamada 

sadece suyla karıştırılabilir. 

8.1.11. Suda Dağılabilir Granüller (WDG): Bu formülasyonlar 

suyla karıştırıldıklarında dağılmak için geliştirilen granüler ve kuru 

maddelerdir. Süspansiyon formundaki granüler etken maddeden ya da 

etken maddeyle doyurulan inert maddelerden meydana gelir. Suda 

eriyebilen granüllerin en büyük avantajı işlenmesinin kolaylığıdır. 
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WDG’ler havadaki partiküllerin solunması sırasından WP ya da 

WDP’lerden daha az bir risk meydana getirir.  

8.1.12. Suda Dağılabilen Tabletler (WDT): Tablet formları, suda 

çözündükten sonra kullanılırlar. Tabletlerin dağılması için efervesan 

kullanılabilir. Bunların WDG’ler gibi kullanımları kolaydır. Çünkü 

akciğerle maruziyete uğrama riski genelde azdır. Bu ürünler sivrisinek 

ağlarının daldırmayla ilaçlanması amacıyla kullanılır. 

8.1.13. Süspansiyon Konsantre (SC): Bir sıvıda çözünmeyen 

katı maddenin aynı sıvıyla bir araya konularak hazırlanan ve 

kullanılmadan suyla seyreltileren bir üründür. Bu ürünlerin, etken 

maddesi kristalize partikül formunda olan suda çözünebilen WP ya da 

suda dağılabilen granüllere benzeşirler, ama bu partiküller daha ufaktır. 

Bu partiküller gözenekli yüzeylerden emilmezler, etken madde 

EC’lerle biraraya getirildiğinde ciltten kolaylıkla adsorbe olamazlar ve 

partiküller küçük olduğu için WP’den daha az gözle görülen kalıntı 

bırakırlar. Bu ürünler suya kolay karışır ve püskürtüldüğü ağzı 

tıkamazlar.  

8.1.14. Tuzak yemleri (B): Zehirli tuzak yemi, etken madde ile 

karıştırılıp yenilebilen bir madde ya da bazı cezbedici maddelerden 

meydana gelir. Haşereler genelde etkinin oluşması için etken maddeyi 

içeren tuzak yemini yemelidir. Halk sağlığını ilgilendiren tuzak yemleri 

belirli bazı karıncalar, sinekler, hamam böcekleri, salyangozlar 

kemirgenler, sümüklü böcekler, öbür zararlı memelileri ve zararlı 

kuşları kontrol etmek amacıyla kullanılırlar. Kontrolsüz kullanıldığında 
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çocuklar, evcil hayvanlar ve yaban hayatı bu ürünlerle toksikasyona 

uğrayabilirler. 

9. Çevre Açisindan Pestisitlerin Güvenli Kullanimi  

Uygun olarak kullanıldıklarında pestisitler yaşam kalitemizi olumlu bir 

yönde etkiler. Kontrolsüz kullanıldıklarında evcil hayvanlar ve 

insanlara toksik olabilir; balık, kuşlar, yararlı böcekler ve öteki yaban 

hayatı için toksikasyona neden olabilirler ve bitkisel ürünleri 

bozabilirler. Bu kimyasalların nakli, karışması, muhafazası, 

doldurulması, uygulaması, ekipmanların temizliği hususu ve atıkların 

imhası aşamalarında çok dikkatli olunmalı ve sürekli kontrol 

edilmelidir.  

9.1. Ambalajlama: Bu ürünler küçük ebat kaplardan büyük 

bidonlara ve fiber glas kaplar gibi çok çeşitli ebatlarda paketlenirler. 

Islanabilir ve çözünebilir tozlar, granüller ve öteki katı formülasyonlar 

küçük selofan kaplı paketler ve kâğıt torbalardan karton, plastik kaplar 

ve bidonlara kadar her şeyde ambalajlanırlar. Sıvılar plastik, cam veya 

metal kaplarda ambalajlanırlar; hangi kabın kullanılacağını sıvının 

reaktifliği veya korrosifliği belirlerler. Aerosollar genelde 

güçlendirilmiş metalik kaplar ve silindir şeklinde ambalajlarda imal 

edilirler. Kullanılan ambalaj kabının çeşidi, şekli ve ebatları sınırsızdır.  

9.2. Nakil: Bu ürünler nakil esnasında olası kaza durularında tehlike 

arzederler. Olası yola döküldüklerinde yangına, yoldan geçen araba ve 

kamyonların savrulmasına, bahçeler veya insanların üzerine rüzgârla 

saçılmasına veya yağmurla su kanalları veya akarsulara yayılmasına 
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neden olabilirler. Alev aldıklarında buhar ve dumanları, itfaiyecileri, 

polisi veya alandan uzağa alınan diğer insanları da etkileyebilir. Olası 

kazalardan önce aşağıdaki önlemlerin alınması önem taşır.  

a. Olası bir dökülmeyi önleme amacıyla tüm ambalajlar emniyet 

altına alınmalıdır.  

b.  Kâğıt, karton veya benzeri materyallerden yapılmış ambalajlar 

nemden korunmalıdır.  

c. Cam ambalajların kırılmasını önleyecek tedbirler alınmalıdır. 

d. Pestisitler daima aracın arkasında taşınmalıdır.  

e. Herhangi bir taşıtın yolcu bölümünde veya gıda, yem veya 

elbiselerle aynı bölümde taşınmamalıdır.  

f. Pestisitlerle birlikte pikap gibi taşıtların arkasında çocukların ve 

hayvanların binmesine izin verilmemelidir.  

9.3. Karşılaştırma ve Doldurma: İnsektisitleri kullanım esnasında 

hiçbir gıda maddesi tüketilmemesi, boşaltırken, karıştırırken veya 

taşırken önlem için uygun malzemeler kullanılması önerilmektedir. 

Ayrıca çıplak ellerle pestisitlere dokunulmamalıdır. Pulverizatörün 

ağzındaki tıkanıklığı temizlemek için pompanın basınçlı vanası veya 

yumuşak bir mil kullanılmalıdır. Pompa her doldurulduğunda yüz ve 

eller su ve sabunla iyice yıkanmalıdır. Günün sonunda duş veya banyo 

yapılmalıdır.  

9.4. Depolama: Bu ürünler zehirli yapılarına uygun olan ortamda, 

emniyete uyan ambalaj ebatı ve adeti, depo yeri seçimi, koruma 

önlemlerine dikkat edilerek ve personelin emniyeti, havalandırma, kaza 

ve yangından korunma ve olası çevrede yapacağı hasar durumu emniyet 
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altına alınarak, yeterli tedbir alındığı ortamlarda depo edilmelidirler. 

Mümkünat durumunda sel felaketinden etkilenmeyen ve toprak 

koşulları ve hidrolojik/ jeolojik durumu, akarsu ya da su sızıntısıyla 

olası bir su sistemini kirletmeyi engelleyen ortamlarda depo 

edilmelidirler. 1’inci ve 2’nci derece zehirlerin depo edildikleri 

ortamlarda alarm sistemleri gereklidir. Zemini sağlam, sızdırmaz olan 

bir madde olan düz çimento ile kaplanmış ve dökülmeleri toplayan ve 

bunları basit bir şekilde temizlemeye yarayacak biçimde eğim 

içermelidir. Bu ürünlerin kilitlenebilir bir ortamda muhafazası ve 

yetkisi bulunmayan şahıslar ya da çocukların ulaşmasına izin 

verilmemesi önerilmektedir. Asla içecek ya da gıda maddelerine 

karışabilen bir ortama konulmaması, kuru olan bir ortamda fakat direkt 

güneş ışığı ve ateşten uzak tutulmalıdır.  

9.5. Fazla Olan Pestisitlerin Ortamdan Uzaklaştırılması: Arta 

kalan insektisit süspansiyonu özel olarak hazırlanmış bir çukura 

dökülüp imha edilmelidirler. Yıkama ya da içme, balık havuzları ya da 

akarsu lara bulaşma olan yerlere dökmemelidirler. Piretroidiler gibi 

bazı insektisitler balıklar için toksik etkili olduğundan kazılan çukur 

kuyu, akarsu ve evlere en az 100 metre uzaklıkta ve tepelik alanların alt 

tarafında olmalıdır. Yıkama ile püskürtme artık suları çukura boşaltılır, 

kullanılan kap, kutu ve malzemeler gömülür. Çukurun ağzı daima 

kapalı tutulmalıdır. Karton, temiz plastik kaplar ve kâğıt ev ve içme 

suyu kaynaklarına uzak mesafede bir yere gömülmelidir.  
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9.6. Çevrenin Pestisit Döküntülerinden Korunması: Pestisitlerin 

dikkatli kullanılmasına rağmen bazen kazara döküntüler oluşur. Pestisit 

döküntülerinin yol açacağı sağlık sorunlarından kaçınmak çevre ve 

arazinin bulaşmasını en aza indirmek için hemen müdahale edilmelidir. 

Kimyasalın oluşturabileceği tehlikenin bilinmesi ile soğuk kanlı 

hareket etme kazadan dolayı oluşabilecek riski azaltabilir. Bir döküntü 

oluştuğunda mümkün olduğunca hızlı ve güvenli bir şekilde 

temizlenmelidir. Temizliğin tamamlanmasını müteakip etkilenmiş alan 

hemen önceki durumuna getirilmelidir. Bunların temizlenmesi için 

uygulanacak kurallar aşağıdaki gibidir. 

a. Eğer halkın yoğun olarak bulunduğu bir meydanda dökülme 

oluşursa, derhal itfaiyeye, polise ve öbür lokal acil sağlık 

kuruluşlarına haber verilmelidir. 

b. Dökülme devam ediyorsa durdurmaya çalışılmalıdır. 

c. Sıvı döküntüsünün daha çok dağılmasını önlemek amacıyla emici 

nitelikte kum ya da toprakla çevresi sarılacak şekilde 

sınırlandırmalı, daha sonra toplanarak plastik kovaya 

doldurulmalıdır. 

d. Kuruyan döküntüler imkan dahilinde su geçirmeyen bir branda ile 

üstü kapanmalı ya da ivedilikle süpürülerek plastik kovaya 

konulmalıdır. Tozların turbülansla havaya karışlmasını önlemek 

için aşırı hareketlerden kaçınılmalı ve rüzgârlı durumlarda 

gerektiğinde nemlendirilmelidir.  

e. Kapalı alanda meydana gelen dökülme durumlarında pek çok 

pestisit toksik etkili buharı serbest bırakacağından, buharların 
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birikiminine mani olmak amacıyla pencere ve kapılar açılarak 

ortam havalandırılmalı veya havalandırma mümkün değilse 

maske takmadan temizliğe devam edilmemelidir.  

10. Pestisitlerle Uğraşan Kişiler için Koruyucu Ekipmanlar 

10.1. Koruyucu Amaçlı Başlık: Boynu ve yüzü koruma amaclı 

geniş kenarlı hava ya da su sızdırmaz maddeden imal edilmeli ve 

düzenli yıkanmaya dayanmalı ya da düzenli şekilde değiştirilmelidir.  

10.2. Maske ve Örtü: Plastik maddeden yapılmış kafes şeklindeki 

bir ağ büyük partikül ilaç damlacıklarından yüzü koruyabilirler ve 

yeteri görüşe izin verebilirler. Plastikten yapılmış şaffaf bir siperlik de 

kullanılabilir. 

10.3. Pelerin: Kısa, hafif plastikten yapılmış bir pelerin omuzları 

korumak için şapkadan aşağıya sarkıtılabilir.  

10.4. Tulum: Bunlar hafif ve dayanıklı pamuktan yapılmış 

olmalıdır. Kullanılan pestisite göre sıklıkla ve düzenli olarak 

yıkanabilmelidir. Sabun, deterjan veya sodalı sularla yıkamak karbamat 

ve OF’lu bilelşikler için yeterlidir. Organik klorlu bileşikler 

kullanıldığında yıkamayı takiben hafif kerosenle durulanmalıdır.  

10.4. Önlük: Kauçuk veya polivinil klorür (PVC) önlükler sıvı 

ilaçların döküntülerinden korurlar.  

10.5. Kauçuk Bot: Önlükle desteklenmiş korumayı tamamlarlar.  

10.6. Eldiven: Pestisitlerle çalışma sırasında PVC, kauçuk veya 

uzun iş eldivenleri kullanılmalıdır. PVC eldivenler kimyasal maddeyi 
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emebileceği için piretroitlerle çalışırken kullanılmamalıdır. Organik 

solvent bazlı ilaçlarla çalışırken kauçuk eldivenler kullanılabilir. Su ve 

hava geçirmez eldivenlerin dışı ve içi düzenli bir şekilde yıkanmalıdır.  

10.7. Yüz Maskesi: Kumaş ya da benzeri materyallerden yapılmış 

maskeler suda çözünebilir tozlarla çalışırken partikülleri tutabilirler, 

yüzü direkt temastan koruyabilir ya da solunmasına mani olma amacyla 

giyilebilirler. Fakat düzenli aralıklarla yıkanmalıdır; bazı durumlarda 

yüze bulaşma olmaması için iş gününün ortasında yeni maskelerle 

değişltirilmelidir.  

10.8. Gaz Maskesi (Kartuşlu ya da Filtreli Maske): Bunlar çok 

toksik toz ürünlerle sisleme uygulayıcılarını koruma amaçlı 

yapılmışlardır. Kartuş ya da filtre uygulamasına göre düzenli olarak 

yenilenmelidirler. Etkili olabilmesi için yüze yakın ve düzenli yıkanıp 

temizlenmesi gerekir. Gaz maskesi; vektör kontrolü amacıyla yaygın 

bir şekilde kullanılmazlar.  

11. İnsektisidler 

Yapılarına, kaynaklarına ve etkileri veya etkiledikleri parazitin gelişme 

dönemlerine göre değişik dönemlerde bulunurlar.  

11.1. Sentetik Organik İnsektisidler: Organik fosforlu, karbamat 

ve organik klorlu insektisidler vb. 

11.2. İnorganik insektisidler: Arsenikli bileşikler (kurşun ve 

arsenat vb) ve florlu bileşikler (sodium florür). 
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11.3. Bitki Kaynaklı Pestisidler ve Bazı Sentetik Türevleri: 

Nikotin, piretrin, ve rotenon gibi. Ayrıca sentetik piretroitlerde 

(permetrin ve delta metrin )’de bu guruptandır. 

11.4. Akarasidler: Bunlar toprak ve bitki akarlarına karşı kullanılan 

maddelerdir. 

11.5. Fumigantlar: Dumanlama tarzında kullanılan maddelerdir 

(fosfin, metil bromür ve siyanür gibi).  

11.5. Sinerjistler: Sesamin, sesamolin, sesameks gibi. Bu gurupta 

bulunan ilaçlar böceklerdeki sitokrom P 450 sistemini engellerler ve 

etki süresini uzatırlar. 

11.6. Mikrobiyal İnsektisidler: Avermektinler (ivermektin ve 

doramektin). 

11.7. Böcek Gelişme Düzenleyicileri: Böceklerde kitin sentezini 

engelleyen; triflumuron, hidropen, metopren, ve klofentezin yer alır.  

11.8. Biyolojik Maddeler: Bu grupta; bakteri, virus, mantar, arı gibi 

çeşitli biyolojik maddeler bulunur (Kaya, 2014). 

12. Sıçan/ Fare Zehirleri: Kemiriciler dünyadaki memelilerin %40’ını 

oluştururlar. Omnivor hayvanlardır. Bitkisel (tahıllar, pamuk tohumu, 

keten tohumu, mısır ve yumru bitkiler gibi) ve hayvansal besinler (et 

gibi) her türden maddeleri yerler. Özellikle erkek sıçanlar gündüzleri ve 

ışığın bol olduğu esnada hareketleri azdır. Tarım alanları, ev, ahır, ağıl, 

kümes, gida maddesi imalathaneler/ hazırlama /depolama yerleri gibi 

alanlarda (fırınlar ve yem depoları gibi) bulunan sıçanlarda (sıçan ve 
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fare vb) mücadele için kullanılan çok sayıda ilaç ya da zehir vardır. 

Tuzak yemi veya besini halinde bu hayvanların barınıp gezindiği ya da 

beslendiği yerlere bırakılan maddelerden kalan artıkların veya bunların 

karıştığı yem vb. zehirli besin maddelerinin diğer hayvanlar tarafından 

yenilmesi zehirlenmelere neden olur. Kemiriciler; bahçe, tarla ya da 

depo haldeki ürünlerde önemli hasar ve kayıblara neden olurlar. Fare 

ve sıçanlar insan ve hayvanlarda önemli birçok hastalığın (bakteri, viral, 

ricketsiyal, protozoal ve iç paraziter gibi) kaynağı ve taşıyıcısıdır. 

Tarım, çevre ve halk sağlığı açısından üç önemli kemirici türü vardır. 

a. Ev faresi (Mus musculus): Küçük bir hayvandır. Genelde ev ve 

tarlada yaşarlar. 

b. Norveç Sıçanı (Rattus norvegicus): Her türlü iklim şartları ve 

ortamlarda yaşayabilir ve çoğalabilirler. safra kesesinin ve kusma 

özelliğinin olmaması en önemli özelliğidir. Koku ve işitme 

duyusu çok iyi gelişmiş ve görme özelliği zayıftır. Uzun dalgalı 

(kırmızı) ışığı göremezler. 

c. Çatı Sıçanı (R. Rattus): Siyah renkte, uzun kuyruklu, kısa 

gövdeli hayvanlardır. Çok iyi tırmanma özelliğine sahiptirler. 

Binaların çatıları, tavan araları, gemilerde, değirmenler, yem 

depoları, fabrikalar, kümes ve lağımlar yaşam alanlarıdır.   

12.1. İlaçların Uygulama Metodları: İlaçlar genelde katı (toz yem, 

palet ve mum blok gibi) veya sıvı tuzak yemi veya besini şeklinde 

uygulanırlar. Yem olarak iyi kalitede tahıllar kullanılır. Karışıklığa 

sebep olmamak için dışı çinko sülfürle renklendirilir. Cezbedici katkı 

ve koruyucu maddeler de katılır. Çabuk bozulan yemler kullanıldı ise 
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tazeliğini sürdürmek için akşam erken uuygulanmalıdır. Tuzak yemler 

uygun bir kaba yayılmalıdır. Böylece fazla sayıda sıçanın yemesi tuzak 

yemi sarfiyatının azaltılması sağlanmalıdır. Daha güvenli bir uygulama 

için ilaçlı yem mum blok haline sokulabilir. Böylece ilaçlı yemin 

bozulması geciktirilir ve etkinliği arttırılır. Hızlı etkili ölüm için birkaç 

gün ilaçlı yem verilip alıştırılıp sonra ilaçlı yeme geçilerek etkili sonuç 

elde edilebilir. Böyle pıhtılaşmayı durdurucu ilaçlarla devam ettirilir ve 

toplu imha gerçekleştirilir. Pıhtılaşmayı engelleyici yemler 

kullanıldığında hedef dışı canlıların etkili olmaması için üzeri 

örtülmelidir. Arta kalan yemler ve ölen hayvanlar ortamdan 

uzaklaştırılıp imha edilmelidir. Kurak olan yerlerde suda çözünen 

pıhtılaşmayı engelleyici maddeler kullanılabilir. Suda çözünen 

maddeler toprak seviyesinde konulmalı ve düzenli aralıklarla kontrol 

edilmelidir. Hedef dışı canlılar için tedbirler alınmalıdır (Kaya, 2013). 

12.2. Sınıflandırma: Sıçanlarla mücadelede bir çok madde 

kullanılmakla beraber yaygın şekilde kullanılanlardan başlıcaları 

şunlardır. 

a. Pıhtılaşmayı Engelleyen /Bozan maddeler: Bu maddelerle 

zehirlenen hayvanlar 2-7 gün içinde şiddetli kanama sonucu doku 

hipoksisinden ölürler. Bu olayın başlıca sebebi ise kanın 

pıhtılaşma yeteneğinin azalması ve kapillar damar geçirgenliği 

bozulması sonucudur. Başlıca kullanılan ilaçlar; varfarin ve 

bradifakoum vb. maddelerdir (Kaya, 2013; Kaya, 2014). 

b. Vitaminler: Vitamin D2 ve D3. 

c. Mineral Maddeler: Arsenik, çinko fosfür ve fosfin vb. 
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d. Diğerleri: Adasoğanı, krimidin, rezerpin ve striknin vb. 

Pıhtılaşmayı engelleyici maddelerin dışında kalanlar hızlı etkili 

ve tehlikelidir. Çoğunun etkili bir antidotu yoktur.  

13. Sümüklü Böcek Zehirleri. 

Bazı sümüklü böcekler Schistosomiazis, hayvanlarda kelebek 

hastalığının ara konakçılığını yaparlar. Kelebek hastalığı özellikle 

koyunlarda olmak üzere gevişenlerde yaygın olarak bulunur. Sümüklü 

böceklerle mücadele yaşamlarını tümüyle suda geçiren Bulinus ve 

Biomphalaria’lara karşıdır. Oncomelenia’ya karşı kontrol hem su hem 

kara yaşamına yöneliktir. Mücadelede ilacın yanında derenaj 

çalışmaları, bataklık ve sazlıkların kurutulması gibi çalışmalar son 

derece önemlidir. Bunlarla mücadelede; bakır sülfat, metaldehit, 

metiyokarb, niklozamid, sodium pentaklorefenat ve thiodikarb vb. 

maddeler sık kullanılır. Bir çok paraziter hastalığı nakletmeleri 

dolayısıyla bu parazitlerle mücadelede kullanılan ilaçlar halk sağlığı 

açısından önem taşırlar (Kaya, 2013; Kaya, 2014). 

14. Fungusitler 

Çok sayıda kimyasal madde tarımda mantar zararlarına karşı kullanılır. 

Evcil hayvanlar için en tehlikeli olan şey ilaçlanmış tohumların yem 

maddesi olarak kullanılmaları oluşturur. Bunlardan özellikle organik 

civalı bileşikler, klorofenoller diğerlerine göre daha faza önem taşırlar. 

Bu bileşikler çevre ve gida zehirlenmesine yol açarak hayvan ve insan 

sağlığı ile ekolojik denge yönünden önem taşırlar. Bu bileşikler tüm 

dünya ve ülkemizdede yasaklanmıştır (Kaya, 2014). 
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15. Yabani Ot İlaçları 

Bunlar başlıca iki amaçla kullanılır. Birincisi; İstenmeyen otların yok 

edilmesi, diğeri ise yabani ot ilaçlarının bitkilere yönelik istenmeyen 

etkilerinin giderilmesi amacıyla uygulanırlar. 

16. Herbisidler 

Bu maddeler bitkilerde etkilerine göre bitki gelişme düzenleyiciler 

(BİGD) veya bitki hormonları diye iki gruba ayrılırlar. Bazıları insan 

ve hayvanlar için güvenli bazıları ise oldukça tehlikeli ve toksik 

maddelerdir. Dikkatli ve yerinde kullanılmaları kaydıyla canlılarda 

tehlike oluşturmazlar. Bu maddeler bazı bitki çeşitleri için (çift çenekli) 

oldukça zehirlidirler. Hayvanlar için daha güvenlidirler. 

16.1. Herbisid Safenerler 

Bunların uygulandığı sebze ve meyvelerde ve tarım ürünlerinde 

metabolizmasını ve yıkımlanmasını hızlandırarak istenmeyen etkilerini 

azaltırlar. İnsan ve hayvanlar için genellikle güvenli maddelerdir. 

17. Bitki Gelişme Düzenleyileri 

Tarımda bitki (sebze ve meyve gibi) gelişmesini düzenleyerek verimin 

artırılmasını şekil ve biçim yönünden daha düzenli göşterişli ürün elde 

edilmesini sağlayan çok sayıda BİGD madde kullanılır. Bunlar memeli 

hayvanlar için son derece güvenlidirler. 
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18. Algisidler 

Alglere (yosunlara) karşı çok sayıda madde kullanılır. Endothel hariç 

diğerleri son derece güvenlidirler, Bunlardan bazıları; bakır sülfat, 

diklon, diklorofen ve endothal vb. (Hodgson, 2004). 

19. Avisidler  

Bu amaçla kullanılan 4-amino pridin ve 3-kloro-p-toluidin isimli iki 

madde vardır (Kaya, 2014). 
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BÖLÜM 5 

MİKOTOKSİNLER 

1. Mikotoksinlere Genel Bakış 

Mikotoksinler, patojen mantarlar küfler tarafından üretilen toksik 

maddelere denir. Tarım ürünlerinde, mahsüle bağlı olmak üzere, nem 

ve ortam ısısı gibi unsurlar hasattan sofraya kadar her safhada 

mikotoksin oluşabilmektedir. Mikotoksin ihtiva eden yem ve 

yiyecekleri tüketen insan ve hayvanlarda ortaya çıkan toksikasyonlara 

mikotoksikozis denir. Mikotoksin kelimesi mantar anlamına gelen 

“myco” ve zehir anlamına gelen “toxin” kelimelerinin bir araya 

gelmesiyle ortaya çıkmıştır. Bir çok çeşidi olmasına ragmen altı grubu 

toksikolojik açıdan önem arzeder. Bunlar; aflatoksinler, fumonisinler, 

okratoksin A, zearalenon, trikotesenler ve penitremler önemli 

olanlardır. Mikotoksinlerden faydalı olanlar da vardır. Bunların bir 

kısmı; ekmek, şarap ve bira üretimi gibi besin endüstrisinde ve bir kısmı 

da antibiyotik imalatında kullanılır. Genellikle, insan gıdası ya da 

hayvan yemi olarak üretilen bitki kaynaklı ürünlerin patojen 

mantarlarla kontaminasyonu depolanma sırasında gerçekleşir. Hasattan 

önce, canlı bitkilerde fitoparazit (bitki paraziti) olarak üreyenler 

(Alternaria ve Claviceps gibi) ve hasattan sonra depolanma esnasında 

üreyenlerede ambar mantarları (Aspergillus, Fusarium ve Penicillium) 

denir. Ayrıca, uygun koşullarda hızla çoğalabilen ve tarım ürünlerinin 

bozulmasına neden olabilen çürüme mantarları (Fusarium) vardır. 

Mikotoksin üreten mantar sayısı sınırlıdır.  
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1.1. Mikotoksin Oluşumunu Kolaylaştıran Faktörler: 

Mantarların çoğalması ve mikotoksin oluşturması için uygun şartların 

oluşması gerekir.  

a. Tahıl ürünlerinde olduğu gibi uygun besi ortamı.  

b. 15-55 °C sıcaklık,  

c. < %50 nem. 

d. Yeteri miktarda oksijen bulunması. 

Örneğin aflatoksinler tahıl ürünleri ve özellikle yağlı tahıl ürünlerinde, 

sıcak ve nemli ortamlarda ürerken, trikotesen grubu mikotoksinler 

nemli ve soğuk iklimlerde yetişen ve depolanan tahıl ürünlerinde daha 

çok görülür. Mantarlar, canlı bitki hücrelerinin içinde ya da yüzeyinde 

yaşarlar ve onlara lifli tozlu bir görünüm kazandırırlar. Bu görünüm 

yemlerin küflenmesi olarak adlandırılır (Jegede et al., 2018).  

1.1.1. Mantarların Bulaşıp Üremeleri İçin Gerekli 

Koşullar: Bitkinin yetişmesi sırasında %20-25 nemli ortamda üreyen 

kladosporyum, fusaryum, gibi türlerdir. Hasat esnasında bitki ve 

tahıllara yansıyan tarla mantar florasına göre daha düşük sıcaklıkta 20 

°C ve rutubet %60 şarlarında üreyen penisiliyum ve aspergilus ve 

türleridir. Depolanma koşullarında iyi gelişen populaspora, fusaryum 

ve sardarya gibi (Kaya, 2011; Kaya, 2014). 

a. Rutubet: Aspergilus olmak üzere %9 ve üstü mantar üremesi 

için uygun bir ortamdır. %13-16 rutubet içeren yemlerde 

havalandırma ve ısı şartlarının da uygun olması durumunda 

küflenmeyle karşıkarşıyadırlar. > %22 olduğunda ürerler. Kışı 
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dışarda geçirmiş otlar, yemler, tarım ürünlerinde proplem olarak 

ortaya çıkar. 

b. Isı: Mantarlar genelde 20-30 C ürerken aflatoksin üreten 

mantarlar ise 10-45 °C de üreme gösterirler. Kladosporyum, 

Fusaryum ve A.glacus gibi türler <0 °C de gelişip mikotoksin 

oluşturabilirler. A.orchraceus 12-37 °C üreyerek okratoksin 

oluşturabilir. Soğuk Kanada, iskandinavya ülkelerinde 

okratoksin yaygın bir şekilde kirleticidir. 

c. Oksijen: Mantarlar aerobik canlılardır. Ortamdaki oksijen % 

45’ten %1’e kadar inmesi A. flavusun üremesini azami oranda 

düşürebilir. Ortamda CO2 yoğunluğunun yükselmeside ≥ %10 

üremeyi azaltır. 

d. Zaman: Depoda kalma süreside (2-4 gün uygun şartlarda) halk 

sağlığını tehdit edecek boyutlarda mıkotoksin oluşumunu teşvik 

eder.  

e. Mekanik Hasar: Hasarlı, kırılmış, ufalanmış ve korunma 

yetisini kaybetmiş daha fazla yüzey alanı oluşumu 

mikotoksinlerin üremesini teşvik etmektedir. Özellikle karma 

yemler zaten kırılmış, ufalanmış olduğundan mikotoksinlerin 

üremesi için uygun ortam oluşturmaktadırlar (Jegede et al., 

2018). 

 

1.2. Mikotoksinlerin Etki Şekilleri  

 

a. DNA Kalıbı ile Etkileşme: Aflatoksinler, PR toksin, 

Luteoskirinler DNA‘ya kendileri ya da metabolitleri ile bağlanıp 

kalıp etkinliğini bozarlar. Bunun sonucu olarak, DNA’nın bilgi 
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aktarma sırası değişir. Karsijonik ve mutajenik etkilerin 

oluşmasına neden olurlar. 

b. Kalıp Çıkması Yazımı ve Çevirisinin Engellenmesi: 

Mikotoksinler protein sentezi ile nükleotit sentezini çeşitli 

basamaklarda bozabilirler. DNA sentezi, RNA sentezi ve protein 

sentezi aşamaları gibi (Livingstone et al., 2017). 

c. Hücre Zarı Geçirgenliğinin Değiştirilmesi: Rubratoksinler ve 

sitrinin, gibi mikotoksinler hücre zarı geçirgenliğini değiştirirler. 

Mikotoksinler şeker metabolizmasını birçok noktada etkilerler. 

Aflatoksinler glikoz-6- fosfatın yükseltgenmesini hızlandırarak 

karaciğerdeki glikojen konsantrasyonunu azaltırlar. Yağların 

karaciğerde birikmesine neden olurlar. 

d. Hormonal Etki: Zearalenon gibi bazı mikotoksinler sitoplazmik 

östrojen reseptörlerini etkileyerek östrojenik etki oluştururlar. 

 

1.3. Sınıflandırma 

13.1. Mantar Çeşidine Göre 

a. Aspergillus Toksinleri: Okratoksinler, aspergillik asit ve 

aflatoksinler.  

b. Penisilyum Toksinleri: Penisilyum türleri tarafından 

hazırlananların önemlileri; emodin, sitrinin ve patulin. 

c. Fusaryum Toksinleri: Fusaryum, mirotesiyum, stachybotrys 

atra, trikoderma viride tarafından oluşturulanlar bulunur.  
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1.3.2. Etki Ettiği Organlara Göre Mikotoksinler 

 

a. Karaciğerde etkili olanlar: Okratoksinler ve aflatoksinler. 

b. Böbrekte etkili olanlar: Sitrinin, okratoksinler ve aflatoksinler. 

c. Kalbte etkili olanlar: Streoviridin ve penisillik asit. 

d. Tremor yapanlar: Paspalisin ve penitremler. 

e. Kemik iliğinde etkili olanlar: Satratoksinler ve trikotesenler.  

f. Deri ve mukoza irkilticileri: Satratoksinler ve trikotesenler. 

g. Sitotoksik etkililer: Trikotesenler. 

h. Sinir sistemini etkileyenler: Streoviridin ve penitremler. 

i. Kan şekerini arttıranlar: Terreik asit. 

j. Bağışiklığı baskılayanlar: Alfatoksinler, trikotesenler ve 

okratoksin. 

k. Teratojenik etkili olanlar: Aflatoksinler ve fumonisinler. 

l. Mutajenik etkili olanlar: Fusarin C ve sekalonik asit. 

m. Tümor oluşumunu engelleyenler: Roridin A ve penisilik asit. 

n. İnsektisid etkili olanlar: Fusarik asit ve subratoksin B. 

o. Antibakteriyel olanlar: Penisilik asit, sitokalasin A, patulin ve 

sitrinin.  

p. Antifungal etki gösterenler: Aflatoksin, gliotoksin ve trikotesin.  

q. Bitki zehiri olarak etkili olanlar: Alternariol ve T-2 toksini. 
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2. Mikotoksinler: 

2.1. Aspergillus Toksinleri  

2.1.1. Aflatoksinler: Aspergillus parasiticus ve A. flavus gibi 

mantarların gıda ve yemlerdeki toksik metabolitleridir. Nemli ve sıcak 

iklimlerde daha çok üreyerek aflatoksin üretirler (Yılmaz, Kaya, & 

Comakli, 2017).  

2.1.1.1. Başlıca Aflatoksin Kaynakları: Yerfıstığı, mısır ve 

pamuk tohumu küspesi gibi yem hammaddeleridir. Böceklerin hasar 

oluşturduğu ürünler mantar üremesine uygun hale gelir. Ayrıca 

böcekler, alfa toksinojenik sporların bitkilere ve çevreye yayılmasına 

sebep olurlar. Aflatoksin B1, toksisitesi en fazla olandır.  Aflatoksin M1 

aflatoksin B1’in, aflatoksin M2 ise aflatoksin B2’nin sütle atılan 

metabolik ürünüdür. Bu sebeple, “M” “milk toxin (süt toksini)’nin 

kısaltılmış şeklidir. Aflatoksin M1 pastörizasyon, UHT gibi ısı 

işlemlerine dayanıklıdır. Aflatoksinlerin başlıca karsinojenik ve 

immunotoksik etkileri yanında AFM1’in mutajenik ve genotoksik 

etkileri de vardır. Depolama sırasında bir çok besin ve hayvan 

yemlerinin uygunsuz nem ve sıcaklıklarda tutulması neticesinde 

oluşurlar. Hedef organ karaciğer olmakla beraber diğer organlarda da 

hasar ya da tümörlere sebep olurlar. Ayrıca kanserojenik etkisi de 

bulunmaktadır. Küflü bitkisel gıdalarla beslenmiş hayvanların 

karaciğer, böbrekler gibi organları ile kas, süt ve yumurtalarından da 

aflatoksin insanlara geçip toksik etki oluşturmaktadır. 



 

92 ÖN LİSANS TOKSİKOLOJİ DERSİNE KAYNAK OLACAK BAZI TEMEL 

KONULAR 

2.1.1.2. Zehirlenme Semptomları: Genel olarak anoreksi 

(iştahsızlık), depresyon, zayıflama ve verim kaybı şeklindedir. Bazen 

sarılık, asites (karın boşluğunda sıvı toplanması), burun akıntısı, diare 

(ishal) ve kolik (şiddetli karın ağrısı) da görülür.  

2.1.1.3. Etki Şekilleri: Karaciğerde P450 (AFB1 hidroksilaz) 

etkisiyle uğradıkları metabolik değişiklikler neticesi oluşan epoksi 

türevleri etkili olur. Bilinen tüm toksik ve karsijonik etkileri tamamen 

etkin metabolitleriyle ilgilidir. Ayrıca, DNA’ya bağlanarak mRNA 

sentezini önlerler. RNA polimerazın engellenmesi sonucu da DNA’nin 

yazılımını bozarak etki gösterirler. Sonucunda protein ve enzimlerin 

sentezi de azalır (Ellis, 2009).  

2.1.1.4. Etkileri: Bağışıklığın baskı altına alınması, 

kazanılmış direncin kırılmasına neden olur. Bu durum ise birçok 

hastalığın ortaya çıkmasına sebep olur. Aflatoksin alınmasını takiben 

3-6 saat içerisinde karciğerde toksikasyon neticesi yağlı değişiklikler 

ortaya çıkar ve serum proteinlerinde azalmaya neden olur bunu nekroz 

izler. İlaveten pıhtılaşma sisteminin bozulmasına, sarılığa da neden olur 

(Jegede et al., 2018).  

2.1.1.4.1. Bağışıklık Sisteminin Baskılanması: Hem 

kazanılmış (hücresel, humoral) ve hemde doğal (makrofaj aracılı) 

direnci baskı altına alır. Timus da hedef organlardan birisidir. Bir 

taraftan vücuttan mikro organizmaların uzaklaştırılması engellenirken 

diğer taraftan da antijenlerin bağışıklık sistemine sunulması baskı 

altında tutulur. Aşılamaya rağmen birçok viral hastalığın ortaya çıkması 

buna delalet eder. 
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2.1.1.4.2. Karsijonik Etki: Özellikle mikotoksinle 

bulaşmış yağlı taneler, yerfıstığı gibi besinlerde bol miktarda aflatoksin 

B1 içermektedir. Bilinen en güçlü karaciğer karsijonedir. Ayrıca böbrek 

tümörlerine de neden olurlar. Teratojenik etkide gösterirler.  

3. Okratoksinler: Aspergillus ochraceus, penicillium verrucosum ve 

düşük oranlarda da aspergillus niger tarafından üretilir. Okratoksin A, 

%80 nem ve 30°C altında bulunan ortamlarda daha fazla ürerler. Çok 

düşük hava sıcaklığında toksin üretmektedirler bundan dolayı soğuk 

iklimin hüküm sürdüğü bölgelerde karşılaşılan bir toksindir. Dolaşıma 

geçen toksin özellikle böbrekte birikir. Protein bağlı haldeki toksin 

proksimal tubullerden geri emilir. Bu sebeple hasar böbreğin proksimal 

tubullerinde gerçekleşir. Etkilerini protein. DNA ve RNA sentezini 

etkileyerek gösterirler. Etkileri büyük ölçüde böbrek üzerinedir. Sinir 

ve bağışıklık üzerinde de etkileri vardır. Ayrıca teratojenik, mutajenik 

ve karsijonik etkileri de vardir. Bağışıklığı baskı altına alırlar. İnsulin 

ve glikoz metabolizmasında da etkilidirler. Glikojenin karaciğerde 

birikmesine neden olur. Gebelik esnasında bir kez dahi maruz kalınma 

durumunda dahi malformasyonik bozukluklara; gözde şekil 

bozuklukları, beyinde sıvı torlanması ve kalp hataları gibi 

deformasyonlara neden olurlar (Kaya, 2011; Kaya, 2014). 

4. Penisilyum Toksinleri 

4.1. Patulin: Aspergillus clavatus, Penicillium patulum gibi 50’ye 

yakın mantar tarafından üretilmektedirler. β-lakton bileşiğidir. 

Zehirliliği SH gruplarına ilgisiyle ilgilidir. Hücre içi haberleşmeyi 

bozar, GS tükenmesine yol açması etkin oksijen guruplarının ortaya 
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çıkması. Hücrelere amino asit alımını engelleyerek protein sentezini 

bozar. DNA’da zincir kırılmasına ve RNA sentezinin engellesine neden 

olur. Hücre zarında Na,K-ATPazın etkinliğini de engelleyerek Na 

hücreye girişi K hücreden çıkışını bozarak sinirsel toksik etki gösterir. 

Öncelikle beyin ödemi ve beyin kanamasına ve sinisel belirtiler 

gözlenir. Kalın barsaklardaki doğal mikrofloranın bozulması neticesi 

sindirim kanalında kanama ve ülser sonucu ölüm oluşabilir.  

4.2. Rubratoksinler: Hücrelerde büyük moleküllere etki ederek 

(DNA ve RNA polimerazlar) protein sentezini bozarlar. Ayrıca 

ATP’azların etkinliğini engelleyerek hücre zarlarından iyonların 

taşınmasını bozarlar. Mitokondrilerde ATP sentezine müdahele ederek 

enerji üretimini bozarlar. Karaciğerde kanamalar ve nekroza yol 

açarlar, böbrek tübuler hücrelerde soysuzlaşma oluştururlar. 

Teratojenik olarkta embriyo öldürücü etkileri vardır. 

4.3. Strinin: Penicillium citrinum tarfından üretilir. Kanada ve 

Hindistanda tahıl ve otlarda rastlanmıştır. Esasta karaciğer ve böbrek 

zehiri olarak etkirler. DNA ve RNA sentezini bozarak hücre zarlarından 

amino asitlerin geçişini engellerler. Karaciğerde trigliseridler ve 

kolestrolün sentezini bozarlar. Böbrekler de akut böbrek nekrozuna yol 

açarlar. Damarlarda gevşeme, bronşlarda daralma, kas tonusunda artma 

gibi etkileri de vardır. 

4.4. Sitreoviridin: Penicillium citreoviride olmak üzere bir dizi 

mantar tarafından üretilir. Asteltoksin ve aurovertin B ATPazın 

etkinliğini güçlü bir şekilde engelleyerek hücrelerde enerji 
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metabolizmasını bozarlar. MSS’ni doğrudan etkiyerek çırpınma, felç, 

solunum yetmezliğine neden olurlar. 

4.5. Penitremler: Penisilyum tipi mantarlarca üretilen mikotoksin 

(A-F) tipidir. Başlıcası penitrem A’dır. Beyindeki çizğili kas 

aktivitesini kontrol eden değişik nöro mediyatör (NM) lerden aspartik 

asit, glutamik asit, asetil kolin (Ak) ve GABA’in salınmasını arttırır ve 

glisin salınmasını azalltır. Sinaps öncesi sinir ucunda baskıcı ara 

nöronlarda uyarı geçişini bozarlar. Purkinje hücrelerinde yaygın 

soysuzlaşmaya ve beyincikte nekroza neden olurlar. Toksikasyonda; 

hayvanlarda titremeler, opistotonus, istemsiz göz hareketleri, tükürük 

salgısında artış ve dış uyarılara aşırı duyarlılık > 40 ℃ felç dikkat çeker.  

5. Fumonisinler: Fusarim miniliforme ve F. proliferatum tarafından 

üretilirler. Fumonisinler B1-B4 ve A1, A2 çeşitleri vardır. Fumonisin 

B’ler yemlerde ve yem hammaddesinde daha fazladır ve en fazla toksik 

olanları da B1 ve B2’dir. Yapı olarak fosfolipidlerde bulunan 

sfingosinlere benzeşirler. Hücre zarlarında onun yerine geçerek 

fosfolipid yapıyı tahrip ederler. Enzim aktivitesine mani olunması idrar, 

doku ve kanda sfinganin birikmesine Sa/So oranın artmasına neden 

olur. Bu durumda ise damar endotel hücrelerinde doğal engel görevini 

engelleyerek kanama ve ödem oluşturur. Bu yapıya özellikle mısırda 

raslanılmaktadır. Hepsi kanserojen etkili olup, AFB1, diğerlerine göre 

kanser oluşumunu daha fazla teşvik etmektedir. Domuzlarda; pulmoner 

ödem, ratlarda; karaciğer kanseri, atlarda; Leukoencephalomacia 

(LEM)’e sebep olduğu bildirilmiştir (Kaya, 2011; Güner, 2014). 
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6. Trikotesenler: Fusarim türüne ait mantarlar tarafından üretilirler. 

Başlıca trikotesen tipi mikotoksinlerin başlıcaları; HT-2 toksin, T-2 

toksin, deoksinivalenol (DON), nivalenol ve diasetoksiskirpenol 

(DAS)’dir. Çeşitli iklim koşullarında ürerlerken, özellikle T-2 toksini 

nemli ve soğuk iklimlerde ürerler. Depolama ve pişirme ile denature 

olmazlar. Bu küfler; mısır ürünleri, pirinç, diğer taneler ve türevlerinde 

ürerler. Bunlar DNA ve protein sentezini inhibe ederek etkirler. Ayrıca 

bazıları antiviral, antifungal ve antibakteriyel aktivasyona da 

sahiptirler. İlaveten insanda yemek borusu ve Alimentary Toxic 

Alevkia (ATA) kanserine de neden olurlar. Bunlardan T-2 toksini; 

immünolojik, sindirim ve kardiyovasküler işlevsel bozukluğada sebep 

olurlar. Toksikasyon belirtileri arasında; anemi ve sindirim sistemi 

organlarında rahatsızlıklar başlıcalarıdır. Bu dönemde toksik 

maddelerin alımı durursa iyileşme gözükür, devam etmesi halinde, iç 

organlarda kanamalar ve ölüm oluşabilir. Tedavi olarak; kan nakli, 

vitamin C, kalsiyum, sülfanamitler ve vitamin K ile tedavi mecburidir. 

Toksikasyonlar; başlıca küf içeren tahıllı yemleri yiyen hayvanlar ve bu 

gıdalarla yapılmış gıdaları tüketen insanlarda görülür (Güner, 2014; 

Kaya, 2011). 

7. Zearalenon (F-2 toksini): Östrojen etkisi olan mikotoksindir. 

Fusarium graminearum ve F.roseum gibi çeşitli fusarium çeşidi 

mantarlar tarafından, nemli ve ılıman ortamlarda üretilir. Bunlar; mısır, 

tahıllar ve domates için önemli proplemdirler. Bulaşma tarlada 

başlayıp, yüksek ısı 12-14 ℃ ve nem > %22 gibi uygun olmayan 

depolama koşulları ile hayvan ve insanlarda toksikasyon yaparlar. 
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Bunlar toksinsel yapı göstermekten ziyade hormonsal yapı gösterirler. 

Bunun 1-5 ppm‘lik düzeyleri canlılarda fizyolojik defektler 

oluşturabilmektedir. Yemlerdeki seviyelerine göre hayvanlarda östrus 

siklusunun bozulmasına, daimi korpus luteum oluşumu ve serumdaki 

progesteron düzeylerinin yüksek bir şekilde sürmesine neden olur. 

Ayrıca bu yapı, mutajenik etki neticesinde kanserojen etki meydana 

getirir. Bu yapının bir türevi olan zeranol ticari olarak anabolik ajan 

olarak kullanılır (Güner, 2014; Kaya, 2011). 

8. Ergot Alkoloitleri 

Ergotin alkoloitlerin en önemlisi ergonovin’dir. Hayvanlarda; tahıllar 

ve karma yemler kronik zehirlenme oluşturur. Klinik belirtilere, 

adrenerjik, seretonerjik ve dopaminerjik reseptörler aracılık eder. Akut 

ve sub-akut zehirlenmede; MSS ile ilgili belirtiler (sinirsel ve 

çırpınmalı ergotizm) görülür. Kronik zehirlenmede ise; gangrenli 

ergotizm diye bilinen, vücudun çıkıntılı yerlerinde soğuma, şişme ve 

morarma dikkati çeker (Hodgson, 2004). 

9. Mikotoksinlerin Kontrolü  

9.1. Küflenme ve Mikotoksin Oluşumunun Engellenmesi: 

Hasattan üretime kadar her aşamada küflerin istilasına uğrayıp 

mikotoksinle kirlenebilirler. 

9.2. Hasatta Kurutma: Hasat sırasında hasar oluşumundan 

kaçınılmalıdır. Ürünün nemi kontrol edilmeli ve hemen kurutulmalıdır. 

Güneş ışığı altında yüksek nemli ürünlerin kurutulması küflenme 

tehlikesine karşılık süre olabildiğince kısa tutulmalıdır. Harmandan en 
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kısa sürede anbara kaldırılmalı rutubeti kontrol edilip güvenli değere 

kadar indirilmelidir. 

9.3. Depolama: Depo olarak kullanılan yerlerin su ve öteki sıvıların 

bulaşmasına izin verilmeyecek tarzda kuru olmalıdır. Gıda ve yemler 

tahtadan yapılmış ızgaralara konmalıdır. Bir tahta palet üstüne 1 tondan 

çok yem çuvalı konmamalı ve paletler arası hava sirkülasyonuna uygun 

aralıklı olmalıdır. Küf ve böcekten arınmış ürünler depolanmalıdır. 

Ürünlerdeki böcek ve mantarlara tütsüleme, püskürtme ve tuzak yemi 

gibi insektisid ilaçlar uygulanabilir. Sıcak koşullarda metilbromür ve 

metilbromür-etilendibromür uygulanılabilir. Ürünler < 20 ℃ altında 

nisbi rutubet < % 65 fıstık ≤ % 9 tarım ürünleri için ≤ % 12 kurutularak 

tehlike azaltılabilir. Yağışlı ve yüksek nemli aylarda rutubet geçirmez 

plastik örtüler içinde ve ya altında saklanabilir. Fusaryum tipi mantarlar 

düşük ısılarda mikotoksin üretmektedirler. Hasarlı kısım ve yabancı 

madde oranı % 4’ü aşmamalıdır. 

9.5. Taşıma: Araçlar temiz olmalı, böcek ve mantar ilaçları 

uygulanmalıdır. Ürünler, böceklerin etki edemeyeceği malzemelerle 

paketlenmelidir. Nisbi nem %50-60’ın üzerine çıkmamalıdır. 

9.6. Hasadı Takiben Depolama İşleminde Yapılacak Koruyucu 

İşlemler 

9.6.1. Küflenme Oluşumunun Engellenmesi 

9.6.1.1. Fiziksel Uygulamalar: Hasat aşamasında küflenmeyi 

kolaylaştıracağından mekanik hasardan kaçınılmalıdır. Varsa çatlak ve 

hasarlı olanlar ayrılmalıdır. Fiziksel, biyolojik ve kimyasal yöntemlerle 
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bulaşık ürünlerin ayrılması, uzaklaştırılması ve yıkımlanma işlemine 

baş vurabilir. Depolardaki havada, CO2 oranı yüksek tutularak hava 

akımı kesilmelidir. 

9.6.1.2. Koruyucu Olarak Kullanılan Maddeler: 

Mikotoksin oluşumuna karşı bakır sülfat, asetik asit, sorbik asit, laktik 

asit, propiyonik asit, benzoik asit ve tuzları katılabilir. Propiyonik asit; 

tüketenlerde kalıntı proplemi oluşturmayan, irkiltici olmayan, yem ham 

maddelerinin tadını bozmayan, gelişmeyi hızlandırıcı şeklinde yeme 

konulan antibiyotikler, mineraller, vitaminler ve koksidilerde etkili olan 

ilaçlarla ters etkileşeme oluşturmayan maddedir. Bir çok zararlı 

bakterinin gelişmesini durdurur. Ayrıca yemlerdeki yağların 

bozulmasını önlemek için Vitamin A, vitamin E olmak üzere; besin 

bileşenlerinin dayanma sürelerini arttırmak için kullanılan BHT, BHA 

ve etoksikuin gibi yükseltgeyici maddelerle birlikte kullanılabilir. 

9.6.2. Mikotoksinlerin Yıkımlanarak Ortamdan 

Uzaklaştırılması  

a. Seçmek: Tane besinlerin fındık, fistik vb. veya yem ham 

maddelerinin karanlık odada UV ışıkta incelenip, mavi- yeşil 

floresan yayanlar ayrılabilir. 

b. Yüzdürme: Daha hafif olmaları nedeniyle ergotlu olanların 

yüzdürülmesi veya tuzlu suda askıda barakılarak ayrılırlar. 

c. Isı İşlemi Uygulama: Fıstıkta olduğu gibi ısı işlemi 

mikotoksinlerin parçalanmasını hızlandırabilir. 

d. Güneş Işığında Tutmak: Başta aflatoksinler olmakla birlikte 

mikotoksin içerikli yemlerin ince katman şeklinde 6 saat aralıkla 
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birbirini takip eden 2 gün güneş altında bırakılması toksin 

içeriğini azaltır.  

9.6.3. Kimyasal Maddeler Kullanarak Denature Etmek: 

Alkali maddelerden amonyak işlemi; % 5 amonyakla 1 saat süreyle 40 

℃ tutulmaları mikotoksin düzeyini önemli ölçüde azaltır. Fakat bunun 

yeme; keskin koku verme, rutubetlendirme, özellikle mısırda renk 

değişimine sebep olmak gibi bazı olumsuzluklarıda vardır. Başta 

aflatoksinler olmak üzere yükseltgeyici (ozon ve hidrojen peroksit gibi) 

maddeler kullanarak mikotoksinler denature edilebilir. Ayrıca yemlerin 

formaldehid ve kalsiyum hidroksit karışımıyla işlenmesi; 1 saat gibi 

zamanda otoklavda tutulması yöntemler arasındadır. 

a. Bağlayıcı ve Yüzeyde Tutucular: Sodyum hidrat, aluminium 

silikat, bentonite, amonyum karbonat, polivinilpirolidon ve 

kolestiramin gibi maddeler sindirim sisteminde tutup 

emilmelerini önleyerek aynı zamanda vücuda alınıp sütle 

atılmalarınıda önlemiş olurlar. 

b. Biyolojik Yöntemler: Aflatoksinler bazı bakterilerle 

(Flavobacterium aurantiacum) yıkımlanabilir. Özellikle kırmızı 

biber vb. maddelerde kullanılabilir. 

9.6.4. Yemlerin Seyreltilmesi: Yem hammaddelerinin tümüyle 

imha edilmeli ya da canlıya zarar vermeyecek dereceye kadar 

seyreltilmelidir. 
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BÖLÜM 6 

EVDE KARŞILAŞILAN TOKSİK MADDELER 

1. Deterjan ve Temizlik Maddeleri: 

Kaynakları: Karbonat, silikat ve fosfat gibi inorganik maddelerle 

sabun yapısında olmayan sürfaktanların bileşiminden oluşur. Anyonik 

bileşikler; şampuanlar, bulaşık deterjanları, temizlik deterjanları, 

çamaşır ve bulaşık makinesi deterjanları, benzalkonium klorür gibi 

bileşikler genellikle temizlik, dezenfektan, antiseptik ve sanitizer olarak 

kullanılır. 

Etki şekli: Katyonik deterjanların sistemik olarak ganglionik blok 

yaptıkları ve çizgili kaslarda kürara benzer etki oluşturdukları kabul 

edilir. Alkali madde içeren temizleyiciler deri ve mukozalar için yakıcı 

ve dağlayıcıdırlar. Temas yüzeylerinde proteinleri çöktürürler ve 

yağları sabunlaştırarak nekroz oluşumuna neden olurlar. 

Zehirlilik: Anyonik ve iyonik olmayan deterjanlar irkilticidir, 

zehirlilileri azdır. Katyonik deterjanlar hızla emilir şiddetli yerel ve 

sistemik zehirlenmeye neden olurlar. 

Klinik belirtiler: Anyonik ve iyonik olmayanı alınmasını takiben 

kusma, ishal görülür. Bu durumun uzaması elektrolit denge 

bozukluğuna kadar ilerleyebilir. Göze teması halinde şiddetli irkiltiye 

neden olabilir. Fosfat içeriği düşük deterjanlar (bulaşık makinası 

deterjanları gibi) genellikle alkalidir. Ağızdan alınma durumunda 

ağızda ve yemek borusunda yangı ve ülsere neden olabilir. 
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Sağaltım: Dağlayıcı etki nedeniyle ağızdan alınmasını takiben mide 

yıkanması ve kusturma önerilmez. Oral olarak su ve süt verilerek 

seyreltme işlemine başvurulur. Katyonik deterjan zehirlenmelerde ağız, 

yutak ve yemek borusunda yangı, ödem ve ülser oluştuğu için 

parenteral sıvı uygulamaları faydalıdır. Mukozal hasara karşı 

antibiyotikler faydalıdır. Göze maruziyet durumunda 20-30 dakika 

süreyle çeşme suyu veya fizyolojik tuzlu su ile yıkama yapılabilir. 

Derideki; yangı, yanık eritem, ödem ve yanık durumlarında yangı 

önleyiciler ve antibiyotikler kullanılabilir. 

2. Ağartıcı- Beyazlatıcı Maddeler 

Kaynakları: Genelde % 5-10 sodyum hipoklorit içerir (NaOCl) 

içerirler. Toz klorlu ağartıcılar genellikle kalsiyum hipoklorit, 

trikloroizosiyunarat ve diklorodimetinhidantion içerirler. Sodyum 

hipoklorit azotlu maddeler (üre, amonyak ve aminler gib) maddelerle 

geçimsizdir. Bunlar mukoz zarlar ve solunum için son drece irkiltici 

yakıcı/ dağlayıcıdır. Bilhassa bakır, kobalt ve nikel olmak üzere 

metaller hipokloritlerin yıkımlanmasını hızlandırırlar. Ekseri metal için 

aşındırıcıdırlar. 

Etki şekli: Maruz kalınan yoğunluğa ve süresine göre ağartıcı maddeler 

hafif irkiltiden dağlanmaya kadar değişen etkilere yol açabilirler. 

Evlerde kullanılan ağartıcılar pH 11-12 arasında olan ağartıcılar yakıcı 

ve dağlayıcıdır. Sindirim kanalında sodyum peroksit parçalanarak 

oksijen açığa çıkar. Hafif mide irkiltisi ve yangıya yol açar. Sodyum 

hipoklorit asit veya amonyakla birleşerek klor ya da kloramin açığa 

çıkar ve bunlar mukoz zarlar ve solunum için irkilticidir. 
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Klinik belirtiler: Ağartıcı maddelerin yutulmasını takiben tükürük 

salgısında artış, öğürme, kusma, letarji ve iştahsızlık dikkati çeker. 

Ağızda ülser, şiddetli baskı hali ve ağızda şiddetli kaşıntı hali oluşur. 

Deride; irkilti ve kıl renginde değişme görülür. Klorlu ağartıcı 

maddelerden kaynaklanan klor gazına maruziyet durumunda; gözde 

irkilti, göz yaşı akıntısı, göz kapaklarında ödem ve spazm görülür. Klor 

veya kloramin gazının solunması öksürük, tıksırık, solunum güçlüğü, 

akciğer ödemi ve solunum yetmezliğine neden olabilir. 

Sağaltım: Dağlayıcı etki nedeniyle maruziyette mide yıkanması ve 

kusturma önerilmez. Öncelikle su ve sütle seyreltilme önerilir. Ağız, 

boğaz ve mide ülseri gibi (sülfakrat) koruyucular önerilebilir. Ağrı 

kesiciler (butorfenol gibi), glukokortikoitler (prednizolon) ve ikincil 

enfeksiyonlar için antibiyotikler kullanılabilir. 

3. Gübreler:  

Kaynakları: Bahçe bitkileri, çimenlik ve tarımda kullanılan çok sayıda 

gübre vardır. Bunlar değişik oranda azot (N), fosfor (P) ve potasyum 

(K) içerirler. Bu elementlerin oranı bitkiye göre değişir. Bileşimlerinde 

diğer bazı mineraller (bakır, çinko, demir, kobalt, mangan ve molibden 

gibi) az miktarda bulunabilirler.  

Zehirlilik: Azot veya nitrat bakımından zengin gübreler tehlikeli 

olabilirler. Nitratın nitrite çevrilmesi veya üreden amonyak oluşması 

zehirlenmelere neden olabilir.  

Klinik belirtiler: Fazla miktarda fosfor ve potasyum içeren gübreler 

özellikle sindirim kanalını irkiltirler. Bu olay 2-10 saat içinde 
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gerçekleşir. Kusma, ishal, tükrük salgısında artış ve letarji gözülür. 12-

24 saatte kaybolur. Nitratlı gübreler met haemoglobin (mHb)’emiye yol 

açar. Kalsiyum siyanamid içeren gübreler deride irkilti ve ülsere neden 

olur. Ataksi, solunumda hızlanma, akciğer ödemi, kan basıncında 

düşme ve şoka sebep olur. 

Sağıltım: Akut durumlarda ipeka gibi kusturucularla verilerek 

kusturulabilir. Etkin kömür ve sürgütler (mağnezyum sülfat gibi) 

faydalıdır. Sıvı elektrolit uygulaması yapılabilir. 

4. Naftalen:  

Özellikleri ve Kaynakları: Kömür katranından elde edilir. İnsektisit 

ve insekt kovucu olarak kullanılmaktadır. Kullanımı genelde yatak ve 

yorgan gibi malzemelerin saklanması sırasında güve düşmesini 

engellemek içindir. Yutak ve barsaklarda kansorojen etkilidirler.  

Etki Şekli: Alınması karaciğerde metabolik enzimler (ME) aracılığında 

epoksit (1, 2-epoksit) şekillemesi ile sonuçlanır. Genetik olarak G6PD 

noksanlığı olanlarda naftalen alyuvar parçalanmasına yol açar. Naftalen 

metaboliti (1, 2 epoksit) Hb’i mHb’e yükseltger, Heinz cismi oluşur ve 

alyuvarlar parçalanır. Yeni doğanlar hemolitik anemiye duyarlıdırlar. 

Klinik Belirtiler: Oral yolla maruziyet sonucu sindirim sistemi 

belirtileri olan ishal ve koma görülebilir. Genelde ölüm böbrek 

yetmezliği sonucu oluşur. 

Sağaltım: Naftalen buharlanmasına maruz kalan hayvalarda hızla 

temiz havaya çıkartılır. Vücuttan uzaklaştırılmasına yönelik 

uygulamalara başvurulabilir. Hemolitik anemi için oksijen uygulaması, 
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kan nakli ve sıvı sağıltımı yapılabilir. mHb için metilen mavisi, 

oksidatif stresin özellikle göze etkisini azaltmak için vitamin E ve 

selenyum verilebilir (Diamond et al., 1996). 

5. Para-Diklorobenzen (p-DCB)  

Deri ve mukozalar için irkiltici mutajenik ve karsinojenik etkili bir 

maddedir. Karaciğer kanseri ve adenoma, böbreklerde tubüler 

karsinoma yol açmaktadırlar. Böbreklerde tümoral oluşumu tetiklerler 

(Yarsan, 2018). 

6. Piller/Bataryalar 

Bunlar evlerde kullanılan küçük cihazlar, saatler, oyuncaklardaki alkali, 

asit kurupillere maruz kalırlar. 

Etki şekli: Pillerde kullanılan elektrolit veya jelden yanıklar akımın yol 

açtığı doku nekrozu, metal zehirlenmesi ve sindirim kanalında tıkanma 

dikkati çeker. Motorlu taşıtların akülerinde kullanılan sülfirik asit 

dokularda nekroza yol açar. Özellikle çocuklarda ağızdan yutulan piller 

tıkanmaya ve çevre dokularda nekroza sebep olur. Özellikle lityumlu 

pillerin yutulması sonucu yemek borusunda ülser ve delinmeye neden 

olur. 

Sağaltım: Akut durumlarda; su, süt verilerek ağız ve yemek borusu 

mukozasından asidik ya da alkali maddelerin uzaklaştırılmasına 

çalışılır. Yutulan piller 3 gün içinde dışkı ile çıkarılmazsa endoskopi ya 

da cerrahi müdahele ile uzaklaştırılır (Kaya, 2014). 
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