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Özet:
Grayanotoksin zehirlenmesi Rhododendron türü bitkilerden yap›lan bal›n yenmesi
sonucu oluﬂur. Halk aras›nda bu bala ‘deli bal’ denir. Grayanotoksin etkisini
hücre zar›nda bulunan sodyum kanallar›na ba¤lanarak gösterir. Düﬂük dozlarda
vücutta uyuﬂma, hipotansiyon ve bradikardi görülürken, yüksek dozlarda bilinç
de¤iﬂikli¤i, nöbet, AV (atrioventriküler) tam blok ve ventriküler taﬂikardi görülebilir.
Literatürde en fazla grayanotoksin zehirlenmesi Türkiye’den bildirilmiﬂtir. ﬁu
ana kadar ölüm bildirilmemiﬂ olsa dahi, ciddi kardiovasküler ve respiratuar
etkilerinden dolay› grayanotoksin zehirlenmesi önem arz etmektedir.
Abstract:
Grayanotoxin intoxication occurs by honey ingesting made from Rhododendron
species. This honey is also called mad honey. Grayanotoxin shows its effects
by binding to the sodium channels in the cell membrane. Symptoms of poisoning
are dose dependent. In small doses paresthesia, low blood pressure and
bradycardia develop. In severe toxicities altered mental status, seizure, AV block
and ventricular tachycardia may occur. So far, most of grayanotoxin intoxication
was reported from Turkey. Although there hasn’t been seen any death in humans,
grayanotoxin intoxication has to be regarded because of its cardiovascular and
respiratory effects.

OLGU
28 yaﬂ›nda erkek hasta tüm vücutta uyuﬂma ﬂikayetiyle acil servise
baﬂvurdu. Hastan›n ﬂikayetleri bal yedikten yaklaﬂ›k yar›m saat
sonra baﬂlam›ﬂt›. Beraberinde herhangi bir ilaç kullan›m›, yasad›ﬂ›
madde ve alkol al›m› yoktu. Hasta uyan›k ve iletiﬂime aç›kt›.
Birincil bak›da havayolu, solunum ve dolaﬂ›m› normaldi. Vital
bulgular›; kan bas›nc› 89/51 mm/Hg, nab›z 48 at›m/dk, solunum
h›z› 24 soluk/dk, oksijen satürasyonu %92 ve vücut ›s›s› 36C
olarak belirlendi. Hastaya antekubital bölgeden 18 numara branül
ile periferik damaryolu aç›ld› ve 2 lt/dk’dan nasal kanül ile oksijen
baﬂland›. Kardiyak durum ve solunum takibi amaçl› hasta
monitorize edildi.
Medikal özgeçmiﬂte özellik yoktu. Sigara kullan›m› mevcut, ancak
alkol kullanm›yordu. Fizik muayenede bradikardisi vard›, di¤er
sistem muayeneleri normaldi. EKG’de ventrikül h›z› 50/dk olan
sinüs bradikardisi saptand›.
Detayl› hikaye al›nd›ktan sonra hastan›n Karadeniz bölgesinden
gelen ve deli bal olarak adland›r›lan baldan yedi¤i ö¤renildi.
Hastaya 50 gram aktif kömür ve 2 lt izotonik verildi. Yap›lan kan
(hemogram, glukoz, böbrek ve karaci¤er fonksiyon testleri,

76

H AZ ‹ R AN 2 0 0 4

4:2

T Ü R K‹ YE AC‹ L T I P D E R G ‹ S ‹

OLGU SUNUMU

elektrolitler, total CK ve CK-MB, PT-PTT) ve idrar tetkiklerinin
tümü normaldi. Gözlem s›ras›nda hastan›n uyuﬂukluk ﬂikayeti
geçti¤i halde, hipotansiyon ve bradikardi devam etti. Hasta acil
serviste yaklaﬂ›k 6 saat gözlendikten sonra kan bas›nc› 80/40
mm/Hg olmas›na ra¤men kendi iste¤i ile yat›ﬂ› kabul etmeyerek
acil servisten ayr›ld›.
TARTIﬁMA
Eski ad› ile andromedotoksin olarak da bilinen grayanotoksinin
neden oldu¤u zehirlenmeler, genellikle Rhododendron türü
bitkilerden yap›lan bal›n yenmesiyle oluﬂur. Bu bal, halk aras›nda
deli bal olarak da adland›r›l›r. Deli bal Rhododendronlar›n
çiçe¤inden grayanotoksini ar›lar›n taﬂ›mas› sonucu oluﬂur. Tüm
Rhododendronlar grayanotoksin üretmezler. Türkiye’de Karadeniz
Bölgesi’nde yetiﬂen Rhododendron ponticum, ABD’de Oregon’dan
Güney Kaliforniya’ya kadar olan bölgede yetiﬂen Rhododendron
occidentale, yine British Columbia (Kanada) ve Kaliforniya’da
bulunan Rhododendron macrophyllum ve British Columbia,
Kolorado ile Oregon’da yetiﬂen Rhododendron albiflorum
grayanotoksin üreten türlerdir. ABD’nin do¤usunda
rhododendronlar›n ait oldu¤u Ericeae ailesinin di¤er üyelerinde
de grayanotoksin görülebilir. Ayr›ca Japonya, Nepal, Brezilya ve
Avrupa’n›n baz› bölgelerinde de Rhododendronlar görülebilir (1).
Grayanotoksinlerin ﬂu ana kadar 18 türü izole edilmiﬂ olup, en
önemlileri Grayanotoksin 1,2 ve 3’tür. Grayanotoksinler (GTX1, GTX-2, GTX-3) etkilerini hücre membran›ndaki Na kanallar›n›n
grup II reseptör bölgesine ba¤lanarak, kanal› aktive ya da inaktive
etmek yoluyla gösterirler. Bu toksinin çeﬂidine ba¤l›d›r.
Grayanotoksin I Na’un permeabilitesini art›r›r ve Ca’un hücre
içine giriﬂini kolaylaﬂt›r›r. Uyar›labilir hücreler (sinir ve kas)
depolarize durumda kal›rlar. ‹skelet ve kalp kas›, nöronlar ve
santral sinir sistemi üzerindeki etkilerinin tümü hücre membran›nda
yapt›¤› de¤iﬂikliklere ba¤l›d›r (1,2,3).
‹nsanlarda grayanotoksinin etkileri doza ba¤›ml›d›r. Grayanotoksin
al›m›n› takiben birkaç dakika ile 2-3 saat içinde salivasyon, kusma
ve özellikle a¤›z çevresi ile ekstremitelerde uyuﬂma ortaya ç›kar.
Daha sonra hipotansiyon ve bradikardi geliﬂir. Ciddi
toksikasyonlarda koordinasyon bozuklu¤u, bilinç de¤iﬂikli¤i (deli
bal) ve nöbet görülebilir. Atrioventriküler ve intraventriküler ileti
bozukluklar›na ba¤l› ekstrasistoller görülebilir ve ventriküler
taﬂikardi geliﬂebilir.
Semptomlar genel olarak 24 saatte geri döner. Düﬂük kan bas›nc›
s›v› replasman›na ve bradikardi de atropine yan›t verir. Vazopressör
ihtiyac› genelde olmaz. Nadiren de olsa geçici ‘pacemaker’ ihtiyac›
olabilir. Grayanotoksin zehirlenmesi insanlarda s›k görülen bir
durum de¤ildir. Vakalar özellikle 1980’lerde bildirilmiﬂtir. Bu
vakalar genel olarak Türkiye’den bildirilmekle beraber,
Avusturya’dan 2, Almanya’dan 1 vaka bildirilmiﬂtir (6,7). Avusturya
ve Almanya’dan vaka bildirilmesinin nedeni, Türkiye’yi ziyaret
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eden turistlerin ülkelerine döndükten sonra beraberlerinde
götürdükleri bal› yemeleridir. 1984-86 aras› Türkiye’den 16 vaka
bildirilmiﬂtir. 1991’de Lancet’de Yavuz H ve arkadaﬂlar› taraf›ndan
23 vakal›k bir seri yay›nlanm›ﬂt›r (4).Bu vakalar›n 16’s› daha önce
bir Türk dergisinde de yay›nlanm›ﬂt› (5). 23 hastan›n hepsinde
hipotansiyon varken, %95’inde bradikardi ve sadece %67’sinde
bilinç de¤iﬂikli¤i varm›ﬂ. EKG’de hastalar›n %63’ünde (16 hasta)
bradikardi, %31’inde nodal ritim, %6’s›nda tam atrioventriküler
blok ve %6’s›nda sinüs bradikardisinin bulundu¤u Wolf-ParkinsonWhite sendromu saptanm›ﬂ. Hastalar 30 dakika ile 6 saat içinde
bilinç durumu olarak normale dönmüﬂler ve 1-2 günde de tamamen
düzelmiﬂler. Hastalar›n EKG bulgular› 24 saatte normale dönmüﬂ.
Sonuç olarak s›k karﬂ›laﬂ›lmasa da grayanotoksin zehirlenmesinin
en çok bildirildi¤i ülke Türkiye’dir. Hayvanlarda görülse de,
insanlarda ﬂu ana kadar ölüm bildirilmemiﬂtir. Buna ra¤men ciddi
kardiovasküler ve respiratuar etkilerinden dolay› grayanotoksin
zehirlenmesi önem arz etmektedir.
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