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Datura stramonium (DS) bir metreye kadar büyüyebilen,
çoklu dallı, siyah tohumlu, yeşil meyveli, beyaz boru
şeklinde çiçekleri olan yabani bir bitkidir (1-4) (Resim 1).

Monitorize edilen hastalara sıvı replasmanı ve destek
tedavisi verildi.
Takiplerinde vital ve laboratuvar bulguları normal
seyreden genel durumları iyi olan hastaların üçü 2.
günde, geri kalan dört hasta ise 3. günde taburcu edildi.
Halk arasında boruçiçeği, büyüotu, sihirbazotu olarak
bilinen DS’in bitkisel ilaç olarak gastrointestinal
bozukluklar ve astımda kullanıldığı bilinmektedir. DS
öforik etkilerinden dolayı sigara şeklinde kullanıldığı gibi
tohum ve yapraklarının kaynatılarak içilmesi şeklinde de
tüketilmektedir (1). Bu olguda DS yaprakları ve tohumları
hastalar tarafından kaynatılıp farklı miktarlarda içerek
alınmıştı. DS zehirlenmesinden sorumlu olan maddeler,
bitkinin tüm bölümlerinde bulunan alkaloidlerdir.
Özellikle tohumları yüksek konsantrasyonda atropin
içermektedir (1-4).
Bu bitkinin alımını takiben taşikardi, midriazis, flushing,
azalmış cilt tonusu, algılama bozuklukları ve ajitasyon
görülebilir. Bu etkiler oral alımı takip eden ilk saat
içerisinde başlar (4). Bizim hastalarımızda da taşikardi,
ağız kuruluğu, ajitasyon semptomları alımı takiben 1 saat
içerisinde başlamıştı. Olguların altısında ağız kuruluğu
beşinde ise taşikardi saptandı. DS alımı sonrasında
santral sinir sistemi depresyonu, ve dolaşım kollapsına
bağlı ölüm gerçekleşebilir.

Resim 1. Datura stramonium bitkisi

Ülkemizin hemen her yerinde yetişebilen bu bitki
farmakolojik olarak halk arasında nefes darlığı, dermatit
gibi rahatsızlıklarda kullanılmasına karşın bilinçsizce
yüksek doz alındığında halusinojenik etkisinden dolayı
ajitasyona görsel işitsel halüsinasyonlara ve deliriuma yol
açabilmektedir (1-4). Bu mektupta eş zamanlı DS alımı
sonrası antikolinerjik etkilere bağlı toksisite gelişen 7
genç erkek hastanın tanı ve tedavi yaklaşımı sunulmuştur.

DS’e bağlı gelişen antikolinerjik zehirlenmelerin
tedavisinde iki önemli protokol vardır. Birincisi tüm
hastalarımızda uygulanan destekleyici tedavi ile gastrik
dekompresyon ve aktif kömür uygulamasıdır. Eş zamanlı
tüm hastalar monitorize edilip vital ve nörolojik bulgular
açısından yakın takibe alınmalıdır.

Uyarıcı etkisinden faydalanmak amacıyla DS’un tohum ve
yapraklarını kaynatıp çay şeklinde içen 7 genç erkek
hasta acil servisimize getirildi. Hastalara acil serviste
nazogastrik sonda takılarak mide lavajı yapıldı. Yirmi dört
saat içinde 1gr/kg’dan aktif kömür 4×1/gün olarak
uygulandı. Hastalardan şuur durumu orta-kötü olan iki
tanesinin takip tedavisi reanimasyon yoğun bakımda
diğer beşinin tedavisi ise acil servisimiz toksikoloji
ünitesinde yapıldı. Toplamda bu hastaların ikisinde
görsel ve işitsel halüsinasyonlar gözlendi.

Tedavideki diğer önemli basamak ise reverzibl
kolinesteraz inhibitörü olan fizostigmin kullanılarak
yapılan özgül antidot tedavisidir. Koma, konvulziyon,
solunum depresyonu durumlarında kullanımı tavsiye
edilen fizostigmin hastalarımızın hiçbirinde böyle ağır
semptomlar
gelişmediğinden
tedavi
protokoluna
alınmadı.
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Ülkemizde bitkilerin geleneksel olarak alternatif amaçlı
kullanımı oldukça fazladır. Acil servise getirilen
hastalarda antikolinerjik şikayetler varlığında özellikle
alternatif tedavi veya kötüye kullanım amaçlı bitki alımı
olup olmadığı da sorgulanmalıdır.
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