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ATROPA BELLADONNA (GÜZEL AVRAT OTU) YAPRAKLARI PİŞİRİLİRSE
NE OLUR?: ANTİKOLİNERJİK TOKSİK SENDROM OLGUSU

WHAT HAPPENS IF ATROPA BELLADONNA LEAVES  (DEADLY NIGHTSHADE)

COOKED? ANTICHOLINERGIC TOXIC SYNDROME: A CASE REPORT
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ÖZET
Atropa Belladonna (güzel avrat otu) ile geliflen zehirlenmeler antikolinerjik sendroma yol açabilmektedir. Bitkinin yüksek miktarda

al›nmas› letarji, koma ve hatta ölümle sonuçlanabilen ciddi klinik tabloya neden olabilir. Antikolinerjik Toksik Sendrom (ATS) ;
atropin içeren baz› bitkilerin çeflitli flekillerde ve yollarla tüketilmesi veya psikoaktif ilaçlar›n (antipsikotikler, fenotiazinler,
butirofenonlar, trisiklik antidepresan ilaçlar) yüksek dozda kullan›m› ile geliflebilmektedir (1). Bu olgu sunumunda ülkemizde
güzel avrat otu olarak bilinen bitkinin meyvesinin bol miktarda yenmesi sonucu geliflen ciddi antikolinerjik sendromu olgusunu
paylaflmay› amaçlad›k.

ANAHTAR KEL‹MELER: Atropa Belladonna, Antikolinerjik ajanlar

SUMMARY
Atropa Belladonna related poisoning may lead to anticholinergic syndrome. Ingestion of high amounts of the plant may cause

lethargy, coma, and even a serious clinical picture that could lead to death. In case of excitability and confusion as well as somnolence
or coma of uncertain aetiology an anticholinergic syndrome caused by ingestion of atropine-containing plants or psychoactive
drugs (antipsychotics, phenothiazines, butyrophenones, tricyclic antidepressants) should be included in the differential diagnosis.

In this case report, we aim to share a case of anticholinergic syndrome that developed soon after the ingestion of cooked leaves of
the so called "Deadly Nightshade" in our country
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G‹R‹fi

Atropa Belladonna (güzel avrat otu) ile geliflen ze-
hirlenmeler antikolinerjik sendroma yol açabilmektedir
(Resim 1). Bitkinin yüksek miktarda al›nmas› letarji,
koma ve hatta ölümle sonuçlanabilen ciddi klinik tablo-
ya neden olabilir. Antikolinerjik Toksik Sendrom (ATS);
atropin içeren baz› bitkilerin çeflitli flekillerde ve yollarla
tüketilmesi veya psikoaktif ilaçlar›n (antipsikotikler, fe-
notiazinler, butirofenonlar, trisiklik antidepresan ilaçlar)
yüksek dozda kullan›m› ile geliflebilmektedir (1).

Bu olgu sunumunda ülkemizde güzel avrat otu ola-
rak bilinen bitkinin meyvesinin bol miktarda yenmesi
sonucu geliflen ciddi antikolinerjik sendromu olgusunu
paylaflmay› amaçlad›k.

Resim 1. Atropa Belladonna 
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OLGU 

Elli iki yafl›nda erkek hasta yüzünde k›zar›kl›k, flifl-
me, idrar yapamama, bafl a¤r›s›, anlams›z konuflma ne-
deni ile hastaneye baflvuruyor. Özgeçmiflinde özellik ol-
mayan hastan›n anamnezinde baflvurudan iki saat önce
mide a¤r›s›n› gidermek  için ad›n› bilmedi¤i çiçekli bir
bitkinin yapraklar›n› piflirerek yedi¤i, ard›ndan huzur-
suzluk, yerinde duramama, idrar yapamama flikayetleri-
nin bafllad›¤› ve gittikçe artt›¤› belirtiliyor.

Hastan›n fizik muayenesinde; kan bas›nc›: 135/78
mmHg, nab›z: 109 at›m dk-1, SpO2: %96 idi. Bafl boyun
bölgesinde flifllik ve k›zar›kl›k vard›. Pupilleri izokorik,
dilate, direkt ve indirekt ›fl›k refleksi her iki gözde pozitif
olan hasta susad›¤›n› ve a¤z›n›n kurudu¤unu belirtiyordu.
Taflikardisi olan hastan›n gittikçe artan abdominal solu-
numu dikkat çekiciydi. Akci¤er sesleri normal olmas›na
karfl›l›k barsak sesleri hipoaktifti ve glob vesikalesi var-
d›. Ciddi deliryum ve ajitasyonu olan hastan›n baflka nö-
rolojik muayene bulgusu yoktu (Resim 2-3).

Resim 2-3. Hastan›n kabul ve taburculuk s›ras›ndaki karfl›laflt›rmal› görüntüleri
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Akci¤er grafisinde özellik olmayan hastan›n EKG’si
sinüs taflikardisi ile uyumlu ve beyin BT’si normaldi.
Tam kan say›m›, biyokimyasal parametreleri, koagülas-
yon testlerinde anormallik saptanmad›. Bu s›rada acil
serviste nazogastrik sonda tak›l›p mide lavaj› ile 1 gr kg-

1 aktif kömür uygulanan hasta ileri tetkik ve tedavi ama-
c› ile yo¤un bak›m ünitesine al›nd›. Yo¤un bak›m ünite-
sinde standart monitorizasyon uygulanan hastaya acilen
tak›lan idrar sondas›ndan 800 cc idrar ç›k›fl› oldu. Aji-
tasyon ve deliryumu için benzodiazepin yap›ld›.

Fizostigmin temin edilemedi¤i için hastaya sempto-
matik ve konservatif tedavi uyguland›. Hastan›n kabu-
lünde yak›nlar›ndan bitkiyi getirmesi istendi, getirilen
bitkinin foto¤raflar› çekildi ve klinikle beraber literatür-
de de¤erlendirilerek "Atropa Belladonna" oldu¤u ve
yapraklar›n›n yenmesinin Antikolinerjik Toksik Sendro-
ma neden oldu¤u düflünüldü. 

TARTIfiMA

Özellikle ülkemizde bahar mevsiminde geleneksel
olarak kullan›lan çeflitli bitkilerin taze olarak tüketimi-
nin artmas› ile de¤iflik intoksikasyonlarla karfl›lafl›lmak-
tad›r. Bu bitkilerden biri de ülkemizde "Solanaceae" fa-
milyas›nda yer alan, yeflil yaprakl›, önceleri çiçekli sonra
siyah meyve veren güzel avrat otu (Atropa Belladon-
na)’dur (Resim 1). Meyve ve yapraklar› yüksek oranda
atropin, skopolamin ve hyosiyamin alkaloidleri içerir.
Tüketimi ile bu alkaloidler, postganglionik muskarinik
parasempatik reseptörleri ve merkezi sinir sistemindeki
muskarinik reseptörleri kompetitif  bloke ederek ATS’ye
neden olur (2).  

Atropa Belladonna zehirlenmesi, genellikle halusi-
nojen etkisi nedeni ile kullan›m s›ras›nda oluflabilece¤i
gibi, intihar ve yanl›fll›kla al›m sonucu da oluflabilmek-
tedir. Mide - barsak sorunlar›na iyi geldi¤i düflünülen
bitkinin yapraklar› çay olarak da tüketilmektedir. Ast›ma
yarar› oldu¤u düflünülerek sigara tarz›nda da kullan›l-
maktad›r. Yapraklar›n›n ve meyvesinin kontrolsüz kulla-
n›m› ATS’ye yol açabilmektedir. Bitkinin içerdi¤i alka-
loidler (L-Atropin, DL-hyosiyamin ve hyosin) nedeni
ile santral ve periferik sinir sisteminde çeflitli klinik bul-
gular görülmektedir (3). Santral etkileri; halüsinasyon,
yak›n haf›za kayb›, ajitasyon, solunum yetersizli¤i ve
kardiyovasküler sistemin çökmesi, periferik etkileri ise;
midriazis, mukoz membranlarda kuruluk, yüksek atefl,
taflikardi, kuru cilt, ileus, idrar retansiyonu fleklinde kar-
fl›m›za ç›kar.

Antikolinerjik Toksik Sendrom, asetilkolinin muska-
rinik reseptörlere ba¤lanmas›n› engelleyen ilaçlar ve
maddeler ile görülür. Hastan›n anamnezinde ay›r›c› tan›
için bu grup ilaçlar›n kullan›m› mutlaka sorgulanmal›d›r.

Bunlar aras›nda antihistaminikler (difenhidramin, hid-
roksizin, promethazin), antiparkinson ilaçlar (benztro-
pin, triheksifenidil), antipsikotikler (fenotiyazinler, buti-
rofenonlar), belladonna alkoloidleri ve benzerleri (atro-
pin hyosiyanin, ipratropium), midriatikler (siklopento-
lat, tropikamid) yer almaktad›r (4).

Bizim hastam›zda da Atropa Belladonna yapraklar›
piflirilerek yendikten iki saat sonra görülen ajitasyon ve
deliryum, yüzde k›zar›kl›k ve flifllik, a¤›zda kuruluk, id-
rar retansiyonu, hipertansiyon ve taflikardi öncelikle gö-
rülen ve baflvuru nedeni olan flikayetlerdi. Herhangi bir
anormal laboratuvar bulgusu mevcut de¤ildi. Tedavimi-
ze mide lavaj› ve aktif kömür uygulamas› ile bafllad›k,
deliryum ve ajitasyonu için benzodiazepin uygulad›k,
elimizde fizostigmin bulunmamas› itibari ile yak›n he-
modinamik kontrol, nörolojik ve vital bulgu takibi, hava
yolu aç›kl›¤›, solunum ve dolafl›m deste¤i ile konservatif
tedavi uygulad›k (5).

Antikolinerjik toksik sendrom bulgular› olan hasta-
larda ayr›nt›l› anamnez al›m›n›n  önemi göz önünde bu-
lundurularak özellikle bahar aylar›nda bitki tüketiminin
ve her dönemde ilaç kullan›m›n›n sorgulanmas›n›n ay›r›c›
tan›ya gidilmesine yard›mc› olaca¤›, ATS s›ras›nda gelifle-
bilecek santral ve periferik klinik etkilerin daha yak›ndan
izlenebilmesi ve an›nda hava yolu aç›kl›¤›, solunum ve
dolafl›m deste¤i sa¤lanabilmesi aç›s›ndan yo¤un bak›m
takibinin yap›lmas› gerekti¤i  düflünülmektedir.
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