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ÖZET 

Datura stramonium belladona alkaloid ailesinin üyesi olan bir bitkidir. 

Baºlýca üyesi atropindir, santral sinir sistemine geçmesi durumunda 

kolinerjik ileti üzerinden etkisini gösterir. Yüksek miktarda alýnmasý 
durumunda, atropinin sebep olduðu klinik bulgular olan midriazis, 
taºikardi, kuru cilt, flushing, üriner retansiyon, santral sinir sistemi 
semptomlarý oluºabilir. Biz Acil Serviste fazla miktarda Datura 

stramonium alan, aðýz ve boðazýnda kuruluk ve ateº ºikayetleriyle 
baºvuran ve takiplerinde antikolinerjik sendrom bulgularý tespit edilen 
22 yaºýndaki bir olguyu sunmayý amaçladýk. 
Anahtar kelimeler: Antikolinerjik Sendrom, Datura Stramonium, 
Intoksikasyon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anticholinergic syndrome after trial of Datura 

stramonium: A Case Report 
 

 

 
ABSTRACT 

Datura stramonium is a plant from belladonna alkaloid family. Its main 
component is atropine which activates cholinergic system when passes 
central nervous system. When it is taken in high amounts, clinical 
findings are those seen in atropine poisoning, particularly 
hallucinations, dry skin tachycardia, flushing, urinary retention, 
mydriasis, and central nervous system symptoms. We aimed to present a 
22 years old case who admitted to emergency service with fever and dry 
mouth after taking high amounts of Datura stramonium and developed 
anticholinergic syndrome findings 
Keywords: Anticholinergic syndrom, Datura stramonium, Intoxication 
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GÝRÝª 

Datura stramonium (DS), 20-100 cm boyunda, dik 
gövdeli, 7-14 dallý, kahverengi-siyah tohumlar 
içeren 3-4 cm�lik yeºil meyveleri ve büyük beyaz 

boru ºeklinde çiçekleri olan senelik bir bitkidir 

(ªekil 1) (1). Yol kenarlarýnda, terkedilmiº 

alanlarda ve tarlalarda yabani halde yetiºebilir. 

Ülkemizin çoðu bölgesinde yaygýn olarak bulunur 

ve bitkisel ilaç olarak kullanýlýr. 

DS belladona alkaloid ailesinin üyesi olan bir 

bitkidir. Baºlýca üyesi atropindir, santral sinir 
sistemi (SSS)�ne geçmesi durumunda kolinerjik 
ileti üzerinden etkisini gösterir. Yüksek doz 

alýnmasý durumunda, atropinin sebep olduðu klinik 

bulgular olan midriazis, taºikardi, kuru cilt, 
flushing, üriner retansiyon, SSS�ne etki etmesi 

durumunda huzursuzluk, ajitasyon, halüsinasyon ve 
nöbet, çok yüksek dozlarda alýndýðýnda ise komaya 

kadar ilerleyebilen bir takým semptomlara neden 

olmaktadýr (2). 

Biz Acil Servise ilaç yapýmýnda ve halk arasýnda 

alternatif týpta kullanýlan Datura stramonium 
bitkisine baðlý geliºen aðýz ve boðazýnda kuruluk ve 

ateº ºikayetiyle baºvuran, sonrasýnda kol ve 

bacaklarýnda güçsüzlük, diplopi, yüzde kýzarma, 
midriazis, yakýný görememe ve his kaybý ortaya 
çýkan olguyu sunmayý amaçladýk.  

OLGU 

22 yaºýnda erkek hasta, iki saattir devam eden ateº, 
aðýz ve boðazýnda kuruluk ºikâyetleriyle Acil 
Servise baºvuran olgunun genel durumu iyi, ºuuru 
açýk, oryante ve koopere olup, geliºinde vital 

bulgular stabil idi. Tansiyon arteriyel: 120/70 
mmHg, nabýz: 78/dk, ateº:38.6 C

0 idi. 
Anamnezinde orman endüstri mühendisliðinde 

öðrenci olduðu, bitkileri tanýmak için çýktýklarý sýnýf 

gezisinde açýk alandan topladýklarý Datura 

stramonium adýnda bir bitkinin tohumundan 3-4 
saat önce 3-4 avuç dolusu (90-100 tohum) yediðini 

öðrenildi. Dört paket/yýl sigara kullanan ve sosyal 
içici düzeyde alkol kullaným öyküsü bulunan olgu 
yakýn zamanda alkol kullanmamýºtý. Sürekli 

kullandýðý bir ilaç ve yakýn bir zamanda çoklu ilaç 

alým öyküsü yoktu. Özgeçmiºinde ve soy 
geçmiºinde özellik tespit edilmedi. Fizik 
muayenesinde ilk geliºinde barsak seslerinde 

azalma ve cilt tonusunda azalma dýºýnda özellik 
tespit edilmedi.  Baºvuru anýndaki laboratuar 
bulgularýný normal sýnýrlar içerisindeydi. Çekilen 

EKG normal sinus ritmi hýz 110/dk idi. Hasta acil 
serviste müºahede amaçlý takip edilmekte iken 
hastanýn kol ve bacaklarýnda uyuºma, 

karýncalanma, güçsüzlük, ciltte kýzarýklýk, kuruluk 

izlendi. Bir süre sonra hastanýn, yakýn görmesinin 

bozulduðunu ifade etmesi üzerine yapýlan 

muayenesinde midriazis geliºtiði tespit edildi. 
Mevcut ºikayetleri antikolinerjik semptomlarla ile 

uyumlu idi. Hastanýn tetkiklerinde herhangi bir 
anormallik olmamasý ve ºikayetlerinin 

antikolinerjik ºikayetler olmasý nedeniyle mevcut 
durum Datura stramonium kullanýmýna baðlý 

olabileceði düºünülerek monitorize edildi ve 
gözlem odasýna alýndý. Bir günlük takip sonrasýnda 

ºikayetleri ortadan kaybolan hasta taburcu edildi. 
Hasta 24 saat sonra kontrole çaðrýldýðýnda 

ºikayetleri tamamen gerilemiºti. 

 

 

ªekil 1. Datura stramonium bitkisi (Koehler's 
Medicinal-Plants, 1887. commons.wikimedia.org). 

 

TARTIªMA 

Datura stramonium; tatula, tatala, domuz pitiri, 
dikenli otu, ºeytan elmasý ve boru çiçeði adlarýyla 

bilinir. Toplanýp kurutularak, yapraklarýndan 

hazýrlanan sigaralar astým ve bronºit için kullanýlýr. 

Tohumlarý akne, egzema, hemoroid tedavisinde ve 

antispazmodik olarak yutulur. Bölgesel aðrýlara 

karºý merhemi de yapýlmaktadýr. Etkin 

maddelerinden dolayý ilaç endüstrisinde önemli 

sayýlmakta ve ilaç yapýmýna katýlma yönünden ilk 

sýralarda yer almaktadýr. Ýçerdiði atropin ve 

skopolamin nedeniyle kötüye kullanýlabilen bir 

maddedir (3). Ayrýca parkinsonizmde rijiditeyi 

azalttýðý ve parasempatomimetik ajanlarýn yol açtýðý 

zehirlenmelerde antidot olarak kullanýldýðý 
bildirilmektedir (4). Bu bitki ilk defa 1676 yýlýnda 

Amerika Birleºik Devletlerinin (ABD) Virginia 
eyaletinde Jamestown�da kazara kullaným sonucu 

saptanmýº ve burada çýktýðý için ABD�de yaygýn 

olarak Jimson tohumu olarak ta bilinmektedir (5). 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bielu%C5%84_dzi%C4%99dzierzawa_Datura_stramonium_Seed_01.jpg
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Datura stramonium zehirlenmesinden sorumlu olan 
maddeler, bitkinin tüm bölümlerinde bulunan 

alkaloitlerdir. Bunlar, L-hiyosiyamin ve onun 
rasemizasyonu sonucu oluºan atropin ve 

skopolamindir (hiyosin). Yüz tohum yaklaºýk 6 mg 

atropin içerir (3). Bu olguda da yaklaºýk 90-100 
tohum aldýðýný belirttiði için 5-6 mg atropin aldýðý 
düºünüldü. Antikolinerjik zehirlenme belirtileri 
dilate pupiller, taºikardi, azalmýº cilt tonusu, 

merkezi sinir sistemi depresyonu, ciddi 
ajitasyondýr. Bu olguda da dilate pupil ve azalmýº 
cilt tonusu, taºikardi vardý. Toksisite mekanizmasý, 
uç organlardaki parasempatik sinir sisteminde-
kilerin yaný sýra hem santral hem de periferik 
muskarinik asetilkolin reseptörlerini kompetetif 
olarak bloke etmesidir (5). Akut antikolinerjik 
aktivitenin semptom ve bulgularý genellikle 

alýmdan sonraki ilk 1�4 saat içerisinde ortaya çýkar. 

Acil servise baºvuran 17 hastada yapýlan bir 

araºtýrmada, 7�200 arasýnda tohum almýº olan 

hastalarda 3�9 saat sonra antikolinerjik zehirlenme 
görülmüºtür (6). Bizim olgumuzda akut etkiler 4 
saat sonra baºlamýºtý.  

Antikolinerjik toksisite tedavisi çoðu zaman destek 

tedavisidir. Ajitasyon ortaya çýktýðýnda kontrollü bir 

ºekilde intravenöz benzodiazepinler ile sedasyon 

saðlanabilir. Benzodiazepinler fenitoin ve 
butirofenona tercih edilir, çünkü hipotansiyona yol 

açma veya hipotansiyonu kötüleºtirme olasýlýklarý 

daha düºüktür, nöbet ihtimalini azaltýrlar ve 
antikolinerjik etkileri yoktur (7). Bu olguda destek 
tedavisi yeterli olmuºtur. 

Datura stramonium zehirlenmesi yüzyýllardýr 

bilinmektedir ve epidemik ölümlere yol açtýðý 

dönemler olmuºtur. Bitkinin kötüye kullanýlmasýna 
baðlý zehirlenmeler sýk bildirilmektedir. Acil servis 

baºvurularýnda etken her zaman saptanamayabilir; 
örneðin, kalp kriziyle baºvuran bir özkýyým 

olgusunda etken otopside doku örnekleri yoluyla 

bulunabilir. Datura stramonium�un bazý maddelerle 
(alkol v.s) birlikte alýnmasý klinik bulgularý 
aðýrlaºtýrmakta ve deliryuma kadar uzanan tablolara 

neden olabilmektedir (3).  

Sonuç olarak, acil servise ateº, aðýzda kuruluk, 

taºikardi, görme bulanýklýðý gibi nonspesifik 
semptomlarla baºvuran olgularýn ayýrýcý tanýsýnda 

antikolinerjik toksitite düºünülmelidir. Taný için 

Acil servise baºvuran tüm olgulardan iyi anamnez 

alýnmalý ve detaylý bir ºekilde muayene edilmeli ve 
yakýn zamanda tükettikleri besinler ve ilaçlar 

detaylý bir ºekilde sorgulanmalýdýr. 
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