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ÖZ
Porsuk ağacı meyvesi çok sayıda insan ve hayvan zehirlenmesine yol açabilmekte ve oldukça toksik etki gösterebilmektedir. Bunu ise yapısında
bulundurduğu kardiyotoksik etkilere yol açan takson alkaloidleri (Taksin A ve Taksin B) ile meydana getirmektedir. Taksinler kardiyak myositlerde
kalsiyum kanal antagonizma etkisi ile kardiak disritmi oluşturmakta ve ölüme kadar giden bir klinik kötüleşme hali meydana getirmektedir.
Porsuk ağacı meyvesi zehirlenmesinin tanısı, genellikle sindirim sisteminde bitki parçalarının bulunarak tanımlanmasıyla konulmaktadır. Son
dönemlerde teknolojik gelişmeler ve toksikolojik tanı yöntemlerinin gelişmesiyle birlikte daha düşük dozlarda bile olsa metabolitlerin tespiti
sonucunda tanısı klinik şüphe ile daha kolay bir şekilde konulmaya başlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Porsuk ağacı meyvesi, kardiyotoksisite, ani ölüm

ABSTRACT
Yew fruit can cause a large number of human and animal poisoning and can be highly toxic. This is achieved by the taxon alkaloids (Taxin A and
Taxin B) that cause cardiotoxic effects in its structure. Taxins cause cardiac dysrhythmia with the effect of calcium channel antagonism in cardiac
myocytes and cause a clinical deterioration leading to death. The diagnosis of yew fruit poisoning is usually made by identifying plant parts in
the digestive system. With the recent technological developments and the development of toxicological diagnosis methods, the diagnosis of
metabolites in lower doses has begun to be made more easily with clinical suspicion.
Keywords: Yew tree fruit, cardiotoxicity, sudden death

GİRİŞ
Latince “Taxus” kelimesinin, Yunanca “Taxis” kelimesinden
geldiğine inanılmaktadır. Yunanca “Taxis” kelimesi ise, sıra ve
düzenleme anlamına gelmektedir. Dalların yanında iki sıra
uzanan yapraklar anlamında bu ismin kullanılmış olabileceği
görüşünün yanında, “Taxus” kelimesinin Yunanca “Taxon”
yani “yay” dan da türemiş olduğunu, porsuk ağacının latince
ismi olan “Taxus”un ise yay yapmak için tercih edilen materyal
olmasından kaynaklandığını savunan görüşler mevcuttur.
Türkçe karşılığı “porsuk” olan İngilizce “yew” isminin ise, eburus,
ivus veya iva gibi isimlerden türeyerek; yew için Fransızca ismi
olan “if”, Almanca ismi olan “eibe” kelimelerinden türeyerek
oluştuğu belirtilmektedir (1). Porsuk ağaçları (Taxusspp.,

Taxaceae) genellikle süs peyzajı amacıyla kullanımda olan
(Resim 1), yaygın olarak Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve
Avrupa’da kullanılan yaprak dökmeyen bitkilerdir. ABD’deki
yaygın çeşitleri, İngiliz porsuk (Taxusbaccata), Amerikan porsuk
(Taxuscanadensis), Japon porsuk (Taxuscuspidata) ve Pasifik
veya Batı porsuk (Taxusbrevifolia) çeşitleridir. Kalın çaplı ve
yaşlı fertleri bulumakta olup, çok uzun ömürlü ağaçlardan
olup ülkemizde özellikle Karadeniz bölgesinde, daha çok
ormanların gölgeli, kuytu kesimlerinde serpili bir şekilde veya
küçük gruplar halinde bulunurlar (2). Zonguldak ili Alaplı
ilçesinde bulunan 4 bin 115 yaşındaki Porsuk ağacı, Türkiye’nin
en yaşlı ağacı ünvanını taşımaktadır (3). Bu bitkiler çok sayıda
insan ve hayvan zehirlenmesine yol açmış ve oldukça toksik etki
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gösterebilmektedir. Toksik etki oluşturan “taksin alkaloidleri”
bitkilerin yapraklarında, kabuğunda ve tohumlarında
bulunmakla birlikte, kırmızı renkli meyvesinin posa kısmında
bulunmamaktadır (4).
Porsuk ağacı toksisitesine ilişkin ilk kaynaklar iki bin yıl
öncesine dayanmaktadır. İlk olarak M.Ö. birinci yüzyılda, Jül
Sezar’ın yazdırdığı kaynaklarda Eburones kralı Catuvolcus’ın
porsuk ağacından hazırlanan “meyve suyu” ile intihar ettiğiyle
ilgili kayıtlarda rastlanmaktadır (5). Eski Keltlerde kullanımı
ise genellikle intihar ritüellerinde ve Gal savaşlarında okların
uçlarına sürme yöntemiyle olmuştur (6,7). Bazı kaynaklarda
porsuk ağacı özlerinin balık tutma ve avlanma amaçlarıyla
da kullanıldıkları bildirilmektedir (7,8). 19. yüzyılda ise
Avrupa ülkeleri ve Hindistan’daki kadınların düşük amacıyla
kullandıkları kaynaklarda görülmektedir (8,9). Çok eskiden mide
koruyucu, antispazmotik, ekspektoran olarak kullanıldığını
belirten eski Hint Tıbbı kaynakları da bulunmaktadır (10).
Amerikan Zehir Kontrol Merkezleri Birliği’nin (AAPCC) 50 ABD
eyaletinde ve bağlı bölgelerde zehirlenmeye ilişkin veriler
üzerinde çalışan Krenzolok ve ark. (11), 1985-1994 yılları
arasında 11.197 maruziyet olduğunu, bunlardan 7269 olgunun
sonuçlarının da veri tabanında bulunduğunu, porsuk ağacı
maruziyeti sonucu ölüm olmadığını, olguların %92,5’inde

Resim 1. Peyzaj amacıyla yetiştirilmiş porsuk ağacı ve meyvesi
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semptom olmadığını belirtmişlerdir. Krenzolok ve ark.’nın
(11) çalışma verilerinin dikkatli bir şekilde yorumlanması
gerekmektedir. Bu çalışmada veriler kazara maruz kalan
olguları içermesinden dolayı bu şekilde değerlendirilmelidir.
Çek toksikoloji merkezlerinden biri tarafından sağlanan ve
2005-2014 yıllarını kapsayan verilere göre, porsuk zehirlenmesi
nedeniyle toksikoloji merkezine konsülte edilen tüm hastaların
%45 ile %75’ini üç yaşından küçük çocuklar oluşturduğu, en
ciddi olguların yüksek miktarda porsuk iğnesinin yutulmasıyla
gerçekleştirilen intihar girişimleri olduğu bildirilmektedir (12).
Labossiere ve ark.’nın (13) yaptıkları 1945-Kasım 2017 arası
literatür tarama çalışmasında 26 adet porsuk zehirlenmesi
olgu raporu ile karşılaştıklarını, 26 olgudan 9’unun (%35) kadın
ve 17’sinin (%65) erkek olduğu, olguların yaş ortalamasının 30
olduğu, olgulardan sadece ikisinin (%8) kaza ile zehirlendikleri
(14), geri kalan olguların istemli olarak yuttukları, hastaların
6’sının (%23) porsuk zehirlenmesi sonucu öldüklerini,
bunların yarısının herhangi bir sağlık tesisine ulaşmadan
öldüklerini, çalışmada dört olgu serisi ile karşılaştıklarını, bu
serilerde toplam 22 olgunun kasıtlı olarak porsuk yediklerini,
sadece iki olgunun (%9) kaza sonucu porsuk ağacına maruz
kaldıklarını bildirmiştir (15-17). İsviçre Toksikoloji Bilgi
Merkezi’ne Ocak/1995-Aralık/2009 arasında bildirilen 42.193
bitki zehirlenme olgusu incelendiğinde 1.750 adet porsuk
ağacı meyvesi etkilenmesi olduğu, bunlardan 1.513 olgunun
çocuk, 237 olgunun erişkin olduğu, 61 olgunun intihar amaçlı
meydana geldiği belirtilmiştir (18). Türkiye’de porsuk ağacı az
olmamasına rağmen şimdiye kadar literatüre yansımış tek bir
olgu vardır ki İstanbul’da halka açık bir parkta yetişen porsuk
ağacının meyvesini “beslenme” amacıyla yiyerek ölen genç bir
kadın olgudur. Olguya yapılan otopside spesifik bulgular elde
edilmemiştir (19).
Toksisite
Porsuk ağacının mensup olduğu Taksus türü, alkaloidler, taksan
türevleri ve glikozitlerin bileşimini içerirler. “Taxine” adı verilen
beyaz, amorf ilk madde porsuk ağacının yapraklarından 1856
yılında Lucas tarafından alkaloid içeriklerden elde edildiği,
bundan yaklaşık 20 yıl sonra Fransız bilim insanı Marmé
tarafından kristal bir formda izole edildiği görülmektedir (20).
Taksin’in heterojen bir bileşik olduğu ise 1956 yılında Graf ve
Boeddeker (21) tarafından tespit edilmiş, elektroforetik analizle
iki ana taksin alkaloidi olduğu görülmüş, en uzak elektroforetik
bandı ve alkaloid bileşiğin yaklaşık %1,3’ünü oluşturan madde
Taksin A olarak adlandırılmış, T. baccata’dan ekstrakte edilen
toplam alkaloid fraksiyonunun yaklaşık %30’unu temsil eden
band ise Taksin B olarak adlanmıştır (4,22).
Akut toksisite oluşturmaları ve farmasötik kullanımlarının
olmamasından dolayı Taksin alkaloidleri üzerinde yeterli
farmakokinetik çalışmalar mevcut değildir. Ancak antineoplastik
ilaç olarak kullanılan paklitaksel (T. brevifolia’dan izole
edilmiş) ve dosetaksel (T. baccata’dan izole edilmiş) için
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kapsamlı farmakokinetik çalışmalar mevcuttur. Her iki bileşik
de serumda yüksek oranda proteine bağlanarak hepatik P450
enzimleri tarafından metabolize edilmektedirler. Bu taksonlar
mitoz bölünmeyi bozan ve böylece hücre ölümüne yol açan
önemli antineoplastik etki göstermektedir (23). Over kanseri,
akciğer kanseri, meme kanseri, prostat kanseri, kaposi sarkomu
gibi bir sürü kanser tedavisinde bu kemoterapötik ajanlar
kullanılmaktadır (24-26). Dosetaksel CYP 3A4 mekanizması ile
farmakolojik olarak inaktif oksidasyon ürünlerine dönüşerek
safrada p-glikoproteinlere bağlı olarak atılmaktadır (27,28).
Merkezi sinir sistemi ve testisler dışında doku dağılımı oldukça
geniştir. Karaciğer yetmezliği veya P450 enzim aktivitesinde
değişikliğe yol açan bileşiklerin birlikte kullanılması bu
neoplastik ilaçların olduğu gibi Taksin A ve Taksin B
bileşiklerinin akut toksik aktivitelerini etkileyebilmektedir (4).
Fizyolojik Etki Mekanizmasi
Yapılan bazı çalışmalarda vagotomi ve atropin uygulamalarına
cevap alınamaması üzerine kardiyotoksik etkinin sempatik
veya parasempatik sistem aracılığıyla değil, miyokard
üzerindeki doğrudan bir etkiyle oluştuğu sonucuna varılmıştır
(13,29). Taksin B’nin miyokardiyum üzerinde Taksin A’dan
önemli ölçüde daha güçlü etkileri vardır. Tahmin edilen
ölümcül taksin dozu 3-6,5 mg/kg’dır. Yaklaşık olarak 50-100
mg porsuk ağacı iğnesinde bu miktar bulunur (13,17,30).
Taksin B, kalsiyum kanalı antagonizması ve erken sodyum
akımını engelleyerek, uyarıcı iletim sistemine etki eder,
atrioventriküler ve intraventriküler iletimi bozar ve bu
da genişlemiş QRS kompleksleri, taşiaritmiler, ikinci ve
üçüncü derece atrioventriküler (A-V) blok ve hatta asistol
ile sonuçlanabilir (13,29,30). Zehirlenmenin ilk aşamasında
mide bulantısı, kusma, karın ağrısı ve ishal gibi midebağırsak şikayetleri başlamaktadır (29,31). Bu intestinal
semptomlardan sonra kardiak semptomlar başlar ve sıklıkla
şiddetli, yaşamsal tehlike oluşturan, aritmiler gelişir. Genellikle
meydana gelen kardiyak semptomlar, ikinci ve üçüncü
derece atipik A-V blokları, bradikardi, asistol, ventriküler
fibrilasyon ve ventriküler taşikardi, değişen taşiaritmi ve
bradikardi ve kardiyojenik şok şeklindedir (13,29,32-35).
Bazı olgularda kardiyovasküler semptomlara ciddi bilinç
bozuklukları ve solunum merkezi felci eşlik edebilmektedir
(13,29,32,35). Dikkat çekici bir şekilde, zehirlenmenin seyri
kardiyak glikozitlerin zehirlenmelerine benzer bir mekanizma
göstermektedir (13).
Kullanim Yöntemleri
Reijnen ve ark.’nın (36) çalışmasında, porsuk ağacının kullanılma
formları, bütün yaprak şeklinde, yaprakların püre haline
getirildiği şekilde, kabuk ve çay şeklinde sınıflandırılmıştır.
Çalışmada bulunan 22 olgunun zehirlenmelerinin çoğunun
yaprağı yeme yöntemiyle olduğu (%73), püre haline
getirilmesiyle üç olgu (%14), kabuk yoluyla zehirlenen bir olgu
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olduğu, porsuk yapraklarından yapılan çay yoluyla ise dört olgu
(%18) buldukları bildirmiştir.
Ne Zaman Şüphelenmeliyiz?
Porsuk ağacı zehirlenmesi oldukça nadir karşılaşılan bir
olgu olması nedeniyle, eğer azami bir dikkatle incelenmez
ise yakalanması oldukça güç olgulardır. Sistematik olarak
değerlendirmek gerekirse; olay yeri incelemesinde, olay
yerinde bitki çayı, porsuk ağacı bitkisi gibi işaret edici bulgular
olup olmadığı, ortamda bilgisayar, telefon vb. elektronik bir
cihaz varsa buralardan porsuk ağacıyla ilgili aramalar yapılıp
yapılmadığı, kişinin bulunduğu yer ve giysilerinin durumu,
kişide ilk olarak bulantı, kusma vb. semptomlar başladığı için
tuvalet, banyo gibi yerlerde ölü olarak bulunup bulunmadığı,
giysileri veya vücudunda kusmaya yönlendirecek bir bulgu
olup olmadığı, kişinin tıbbi özgeçmişi ve çevresinden alınacak
bilgilerde önceki suisid girişimleri olup olmadığı oldukça
önemlidir. Genellikle dış muayenede belirgin bir bulgu yoktur.
Dış muayenede ağız içerisinde yaprak vb. yabancı cisim olup
olmadığına mutlaka dikkat edilmelidir. Otopside ise özellikle
mide ve bağırsak içeriği, safra ve rutin toksikolojik inceleme için
alınan örnekler alınmalı, inceleme örneklerini çalışacak olan
birime porsuk ağacı zehirlenmesi şüphesinden bahsedilmeli ve
örnekler bu şüphe göz önünde bulundurularak incelenmelidir.
Toksikolojik Analiz
Porsuk ağacı zehirlenmesi tanısının konulabilmesi için mide ve
bağırsak içeriği hem makroskopik olarak hem de toksikolojik
olarak incelenmelidir. Eğer otopsi sırasında mide ve bağırsak
içeriğinde yaprak benzeri oluşumlar görülürse inceleme için
örnek alınmalı ve toksikolojik analiz yapılacak birime Porsuk
ağacı zehirlenme şüphesi olduğu bildirilmelidir. Taksin
alkaloidlerini rutin laboratuvar testleri ile tanımlamak oldukça
zordur (34). Literatürde toksikolojik analiz için bakatin III (BAC
III), 10-deasetilbakatin III (10-DAB III), 10-deasetiltaxol (10-DAT),
taksin B, izotaksin B, paklitaksel (taksol A), sefalomannin (taksol
B) ve 3.5 dimetoksifenol (3.5-DMP) gibi analitler kullanılmıştır.
Porsuk ağacı zehirlenmesini kanıtlamak için kullanılan en
yaygın bileşen 3.5-DMP’dir. Bu porsukta bulunan taksinin bir
aglilaktonudur (37). Kan, idrar, safra ve farklı doku türlerinden
kolaylıkla izole edilebilmektedir. Taksin alkaloidlerini
ve 3.5-DMP’yi tanımlamak için Gaz Kromatografisi-Kütle
Spektrometrisi (GC-MS) (37), Sıvı Kromatografisi Tandem Kütle
Spektrometrisi/Kütle Spektrometrisi (LC-MS/MS) tanımlanmıştır
(38). Arens ve ark. (39) çalışmalarında, taksin alkaloidlerinin
tanımlanmasında Yüksek Performanslı Sıvı Kromotografisininde
(HPLC) kullanılabileceğini bildirmişlerdir. Reijnen ve ark. (36)
çalışmalarında, Porsuk zehirlenmesinin kanıtlanmasıyla ilgili
olarak, 3,5-DMP’nin porsuk otuna özgü olmadığını, birçok
bitkinin ve hatta üzüm gibi meyvelerin bir bileşeni olduğunun
unutulmaması gerektiğini, porsuk tarafından zehirlenme
şüphesi olması durumunda, 3.5-DMP’nin kanıtlanmasının bir
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gösterge olduğunu ancak kesin kanıt olmadığını, bu nedenle
sistematik taramada 3.5-DMP’nin uygun olmayan bir test
olduğunu bildirmişlerdir. Yine aynı çalışmada, mide sıvılarında
uygulanabilen paklitaksel tespiti üzerinde çalıştıklarını, bu
yöntemin hem birincil taramada hem de TaxusBaccata ile
zehirlenme şüphesinin doğrulanmasında uygun olduğunu,
porsuk ağacının bu bileşeninin toksik etkilerden sorumlu
olmasa da, porsuk zehirlenmesinin kanıtlanmasında spesifik
olduğunu, pratikte hiçbir paklitakselin metabolize olmadan
gastrointestinal kanaldan atılmayacağını bu nedenle intestinal
kanal içeriğinden tespitinin porsuk zehirlenmesinde tanımlayıcı
olacağını bildirmişlerdir (36). Onkolojik alanda paklitakselin
kullanımın olması nedeniyle analizine dair oldukça çok sayıda
çalışma mevcuttur (40). Reijnen ve ark. (36) çalışmalarında 22
olgunun ikisinde mide içeriğinde ve safrada HPLC-MS / MS ile
paklitaksel saptadıklarını bildirmişlerdir. Taksin B ve izotaksin
B’nin LC-MS (41) veya LC-MS-MS (38,42) yoluyla tespit edildiğini
bildiren çalışmalar mevcuttur. Porsuk ağacının en toksik bileşeni
olan Taksin B kararsız yapısından dolayı postmortem kanda
tespit edilmesi oldukça zordur (43). Bütün bunların yanında,
mide içeriğinde PCR yöntemi ile porsuk ağacı gen dizilerinin
tespit edilebildiğini belirten bir çalışma da yayınlanmıştır (44).
Tedavi
Klinik toksikolojide porsuk ağacı meyvesi zehirlenmesiyle
çok sık karşılaşılmaması nedeniyle net bir tedavi protokolü
halen belirlenmiş olmamakla birlikte genellikle semptomatik
bir tedavi protokolü izlenmektedir (12). Neredeyse tüm
olgu sunumları ve olgu serilerinde porsuk ağacı ile
zehirlenmelerinin farmakolojik tedaviye oldukça direnç
gösterdiği görülmektedir. Taksinlerin meydana getirdiği derin
bradikardi genellikle atropine yanıt vermemektedir (14,34,45).
Sıklıkla bradikardi sonrası ventriküler taşikardi meydana
gelmekte ve bu da amiodaron (34,46) ve lidokain (14) gibi
standart antidisritmik ajanlara karşı direnç göstermektedir.
Kardiyoversiyonun ise çoğu olguda durumu stabilize etmede
yetersiz olduğu belirtilmektedir (30,47). Pierog ve ark.’nın (47)
olgu sunumunda, hastaya amiodaron ve sodyum bikarbonatın
beraber verildiğinde hastanın iyileştiği, ancak domuzlarda
yapılan bir çalışmada (48) Taxus zehirlenmelerinde QRS
kompleksini daraltmada hipertonik sodyum bikarbonatın
etkinliğinin başarısız olduğunun görüldüğü, terapotik
müdahale olarak rutin tedavide öneri için yeterli kanıt olmadığı
bildirilmektedir (47). Hemodiyaliz ve Hemofiltrasyon işleminin
yararlılığı, maddenin vücutta dağılım hacmine, molekül
ağırlığına ve suda çözünürlüğüne göre değişmektedir (49,50).
Bugajski ve Sacha (51) olgu sunumunda, hastaya toksin alımı
için hemodiyafiltrasyon yapıldığı ancak büyük dağılım hacmi
nedeniyle, ekstrakorporeal eliminasyon yöntemlerinin etkisi
olduğunu bildirmişlerdir. ECMO/ECLS Ekstrakorporeal Yaşam
Desteği genellikle ECMO şeklinde birçok porsuk zehirlenmesi
vakasında kullanıldığı bildirilmektedir (14,33,34,52,53).

Yazarlar tedavide olumlu bir müdahale olduğu sonucuna
vardıklarını, ancak tavsiyede bulunmak için bu müdahalelerle
ilgili ek veri ve deneyim gerektiğini bildirmektedirler.
SONUÇ
Porsuk ağacı zehirlenmesi nadir olması ve genellikle akla
gelmemesi nedeniyle ölümcül sonuçlara neden olabilmektedir.
Tanı için özellikle her olguda olduğu gibi iyi bir anamnez,
klinik takip, semptomların doğru yorumlanması ve her zaman
şüpheci yaklaşım gerekmektedir. Ölüm olgularında ise tanı
koymak için mide ve bağırsak içeriği kesinlikle örneklenmeli ve
bu örnekler uygun yöntemlerle incelenmelidir.
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