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63 yaşında bilinen hipertansiyon, ve ateroskleroz öyküsü olan erkek hasta 
bulanık görme ve bulantı şikâyeti ile acil servise başvurdu. Şüpheli alkol 
alımı öyküsü olmadığı ve otlu bir yemek yedikten sonra bu şikayetlerin 
geliştiği öğrenildi. Hastanın başvurusunda yapılan fizik muayenesi 
Glasgow Koma Skalası (GKS) 15, genel durumu iyi,bilinç açıktı.Pupiller
izokorik bilateral ışık refleksi pozitifti. Nörolojik muayenesi olağan, tüm 
ekstremiteler motor kuvvet 5/5’ti. Solunum sesleri bilateral doğaldı. Vital
değerleri arteriyel tansiyon 197/101mmHg parmak ucu oksijen 
saturasyonu: %99 nabız:64 atım/dk olarak görüldü. Hastanın takibinin 
birinci saatinde solunum sıkıntısı geliştiği ve akciğer seslerinde 
bronkospazm gözlendi. Bulantı, solunum sıkıntısı ve bitki yeme öyküsü 
olan hasta allerjik reaksiyon olarak değerlendirilip 0,5 mg adrenalin 
yapıldı. Takiplerinde solunum sıkıntısı devam eden hastanın bilinç 
durumunun bozulması ve GKS 8 olarak hesaplanması nedeniyle hasta 
endotrakeal entübasyon uygulandı. 80 mg ketamin ile sedatize, 20 mg 
roküronyum ile paralizi edildi. Entübasyon sonrası vitalleri stabil seyretti. 
Yapılan beyin ve torakal görüntülemerinde patolojik bir bulgu saptanmadı. 
Tansiyon regülasyonu için gliseril trinitrat 20 mcg/dk olarak başlandı. 
Hastanın kan tetkikleri ve entübasyon öncesi ve sonrası kan gazı tablo 1 de 
özetlenmiştir.
Hastanın yakınından alınan anamnezde hastanın kendi bahçesinde 
kazayağı ve baldıran otu yetiştirdiği öğrenildi. Kazayağı otu sanıp 
beraberinde baldıran otu topladığı, getirdikleri örnek (Şekil 1) üzerine 
farkedildi. Diğer etiyolojiler dışlanması ile hasta baldıran otu zehirlenmesi 
olarak kabul edildi. Nazogastrik sonda ile mide lavajı yapılarak 1 mg/kg 
aktif kömür verildi.

Baldıran otu nikotinik benzeri 
alkaloidler içerir ve nikotinik
etkilere neden olur (5). Ataksi
ve baş ağrısı, zehirlenmenin 
erken evresinde görülen 
semptomlardır. Bitkinin 
otonom ganglionlar üzerindeki 
etkileri nedeniyle artan 
tükürük salgısı, taşikardi ve 
pupiller dilatasyon artan 
kolinerjik uyaranlara bağlı 
olarak ise kas güçsüzlüğü, 
bradikardi ve merkezi sinir 
sistemi depresyonu 
gelişebilir. (6) Bazı vakalarda 
rabdomiyoliz ve akut böbrek 
yetmezliği de bildirilmiştir. (7)
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Baldıran otu en zehirli bitkilerden biri olarak 
bilinir ve çeşitli ölümlerle ilişkilendirilmiştir. 
Türkiye'de bitki zehirlenmesi insidansı yaklaşık 
%6'dır ve 2-11 yaş arası çocuklar arasında 
yüksektir. (1) Baldıran otu zehirlenmesinin 
belirtileri; kasılma, bulanık görme, pupil
dilatasyonu, bradikardi-taşikardi, tükürük 
salgısının artışı ve bulantıdır. Şiddetli 
zehirlenmelerde komaya ve solunum 
yetmezliğinden ölüme neden olabilmektedir. (2)

Sonuç
Zehirli bitkilerin kazara tüketilmesi çoğunlukla minimal toksisiteye sahiptir 
fakat baldıran otu zehirlenmesi ölümcül olabilir. Nikotinik toksisite benzeri 
semptom, açıklanamayan solunum yetmezliği ve koma ile başvuran
hastalarda baldıran otu zehirlenmesi olasılığı unutmamalıdır. 

Alanin transaminaz 10 U/L (0-41)

Aspartat transaminaz 15 U/L (0-40)

Bilirubin direk / total 0,12 /0,23 mg /dL (0-0,3 / 0-1,2)

Glukoz 116 mg /dL (74-106)

Kreatinin 0,75 mg/dL (0,7-1,2)

Potasyum 4,08 mEq/L (3,5-5,1)

Sodyum 145 mEq/L (136-145)

Kreatin kinaz(CK) 72 U/L (0-190)

Protrombin zamanı (INR) 0,98 (0,8-1,3)

Protrombin zamanı 

(Koagülometre) 12,8 sn (11-16)

APTT 24,6 sn (25-40)

C-reaktif protein 9,13 mg/L (0-5)

Ph 7,43 / 7,19 (7,35-7,45)

Pco2 39,2 / 54,5 mmHg (35-48)

Hco3 25,3 / 17 mmoL/L

Baz eksisi 1,7 / -6,7 mmol/L

Laktat 2,8 / 6,5 mmol/L

Bulantı ve görme bozukluğu ile başvuran hastamızda da takip sürecinde 
solunum yetmezliği ve koma gelişmiştir.
Zehirli bitkilerin kazara yutulması ciddi toksisiteye hatta ölüme yol 
açabilir.Bizim hastamız da baldıran otu olduğunu sonradan öğrendiğimiz 
bitkiyi kazayağı otu sanıp tüketmiştir. Bu nedenle, toksisite ile ilişkili klinik 
tablonun tanımlanması, hastanın hızlı yönetimi ve prognozu için önemli bir rol 
oynamaktadır.
Baldıran otu zehirlenmesi vakalarında erken tedavi verilmesi önemlidir.Ancak
erken teşhis genellikle zordur. Hasta yönetiminde hayati fonksiyonların 
desteklenmesi, hava bütünlüğünün korunması temel prensibidir. Hastanın 
solunum fonksiyonunun korunması için acil entübasyon ve mekanik 
ventilasyon önemli olabilir. Bizim hastamızda da solunum yetmezliği 
nedeniyle mekanik ventilasyon ile takip edildi.
Baldıran otu için spesifik bir antidot olmaması nedeniyle tedavi esas olarak 
semptomatik ve destekleyicidir. Gastrik lavaj yapılabilir ve aktif kömür 
uygulanabilir. Hastaların takip süreci boyunca elektrolit bozukluklarının ve 
pıhtılaşma faktörlerinin kontrol edilmesi önemlidir. (8)

Baldıran otu (Conium maculatum), insidansı bölgesel farklılık gösterir, 
özellikle Akdeniz ülkelerinde daha yaygındır. (3) Baldıran otunun tatsız 
olması tüketimi için caydırıcı olmasına rağmen, görünüşü nedeniyle 
kazayağı otu (Chenopodium) veya maydanozla karıştırılabilir. (4)
Baldıran otunun tüketimine bağlı bulanık görme ve bulantı şikayetleri ile 
kliniğimize başvuran 63 yaşında erkek hastayı sunuyoruz. Bu vakanın 
amacı, zehirli bitkilerin kazara alımının ciddi zehirlenme belirtilerine 
hatta ölüme yol açabileceğini vurgulamaktır. 
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Yoğum bakım ünitesinde takip edilen hasta hemodinamisinin stabil seyretmesi 
ve spontan solunumunun başlaması üzerine ekstübe edildi. Yatışının 5. 
Gününde şikayetlerinin kaybolması nedeniyle hasta sekelsiz olarak taburcu 
edildi.
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