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GENEL BAKIŞ 

 
Medeniyetin başlangıcından itibaren kimyasal materyaller insan yaşamının bir parçası 

olmuştur. Yaklaşık 100.000 farklı ticari kimyasalın varlığı bilinmekle birlikte, her yıl binlerce 

yenisi geliştirilmektedir. Bu geliştirilen kimyasallardan 1000 kadarı ticari markete girmektedir. 

Yıllık üretilen kimyasal miktarının 363 milyon ton olduğu tahmin edilmektedir ve bu üretimin 

büyük bir kısmı toplu bir halde depolanır ve nakledilir. Bu nedenle, çevre ve sağlık üzerine etkili 

olabilecek büyük ölçekli bir kimyasal salınım riski bulunmaktadır. Geçtiğimiz yüzyıl içinde, 

insanlara zarar verme veya öldürme maksadıyla silah olarak kullanılan özel kimyasallar da 

geliştirilmiştir. 

Kimyasal madde maruziyetinden kaynaklı insan zehirlenmeleri endüstriyel çağın 

başlangıcından beri düzgün bir şekilde kaydedilmiştir. Kimyasalların toksik etkilerinin tanınması 

ve incelenmesi terapötik müdahale geliştirilmesine olanak sağlamıştır. Kimyasalların toksik 

etkileri gıda ve ilaçlarda bulunan çok az miktarlara maruziyetle olabildiği gibi kazara veya 

bilinçli bir şekilde depolardan veya taşıma tesislerinden salınım sonucu büyük miktarda 

kimyasala maruziyetle de olabilir. Ancak, her maddenin gerçek toksisitesi, binlerce kimyasalın 

çok sayıdaki etkileşiminden ve hasta bireylerin farklılıklarından dolayı çok iyi anlaşılamaz. 

Genelde, küçük ölçekli kimyasal maruziyetlerin insanlar üzerindeki toksik etkileriyle 

ilgilenilmesi gereken hasta sayısı bir veya ikiyi geçmediğinden iyi bir şekilde baş edilebilir. 

Büyük ölçekli maruziyet durumlarına tıbbi müdahale ise toksik kimyasal olaylarını, özellikle 

ezici lojistik zorluklar sebebiyle karmaşık hale getirir. 

Kimyasallar ve insanlar arasındaki etkileşim, kimyasalların farmakokinetik özellikleri 

(emilim, dağılım, metabolizma ve atılım) ve spesifik toksisiteleri veya etki mekanizmalarına 

bağlıdır. Toksik ajanları içeren (savaşlarda kullanılan) klinik bilgilerin çoğu, genç ve sağlıklı 

ordu mensubu erkek bireyler üzerinde yapılan çalışmalardan elde edilmiştir. Bu verileri 

kullanarak diğer popülasyon grupları (çocuklar, yaşlılar, komplike hastalığa sahip olanlar, 

bağışıklık sistemi baskılanmış hastalar, ilaç kullanan bireyler ve mental rahatsızlığı olan bireyler) 



üzerine etkilerini tahmin etmek güç olabilir. Ayrıca, insan dışı sistemler üzerinde yapılan 

araştırma sonuçlarının, kimyasalların insanlar üzerindeki etkilerinin anlaşılması da sistemler 

arasındaki farklılıklar sebebiyle zor olabilir.  

Kasten planlanmış olsalar bile, kimyasal olayların ani ve kısa vadeli ölümcül sekelleri 

maruz kalan bireylerin %3-5’inden fazlasında nadir görülür. Ancak, uzun vadeli sekeller 

genellikle zorlukla anlaşılır ve yıllar boyunca gelişmeyebilir. Bu da birçok vakada dava sürecinin 

yıllarca süren sebep-sonuç iddialarının artmasına yol açabilir. 

Büyük ölçekli kimyasal olaylar çarpıcı şekilde ölü sayısından bağımsız olarak toplumsal 

endişe ve korkuyu tetikler. Medya, sunum şekli sebebiyle bu toplumsal endişeye katkıda bulunan 

öncelikli unsurdur. Tıp camiası, içerik sunumu ve yöntemleri için medyaya yardımcı olmalıdır.  

Çoğu kimyasal maruziyette ölüm sebebi solunum yetmezliğidir. Bu nedenle solunum 

sistemine dikkat etmek kimyasal olaylara hazırlığın önemli bir parçası olarak dikkat çekmektedir. 

Fakat kimyasalların birçoğu çok yönlü etkili olabilen, değişken ve bazıları da gecikmiş yanıta 

neden olabilirler. Kükürtlü hardal maruziyetinden yedi yıl sonra ortaya çıkan gecikmiş keratopati 

buna iyi bir örnektir. Kimyasal tehdidi ele alan programlar çok yönlü olmalı ve birden fazla tıbbi 

disiplini kapsamalıdır. 

  “Toparlanma” olarak adlandırılan zaman aralığı süresince tıbbi camianın eşsiz 

sorumlulukları vardır. Olayların klinik bakış açılarının uzun vadeli değerlendirmeleri hem tıbbi 

hem de psikolojik sekelleri içermelidir. Kimyasala maruz kalan bütün kazazedelerin uzun vadeli 

takipleri, 11 Eylül 2001’de New York’ta yaşanan terörist saldırısı sonrasındaki takip 

programlarında olduğu gibi titizlikle üstlenilmelidir. Kazazedelerin titizlikle toplanan klinik ve 

laboratuvar verileri, erişilebilen tıbbi veritabanlarında, gelecekte incelenip kullanılabilmesi için 

toplanmalıdır. Bu uzun vadeli klinik/tıbbi inceleme yasal, politik veya ticari çıkarlardan uzak bir 

şekilde üstlenilmelidir. Bu kritik değerlendirme, klinik bakış açılarından olan olaydaki 

hafifletme, hazırlık ve cevabı da içermelidir. Bu değerlendirme bir referans döküman olarak 

derlenmeli ve üretilmeli, hemen erişilebilir ve değerlendirilebilir olmalıdır. Bu, tıbbi yaklaşımla 

hazırlanan bir felaket hazırlık incelemesidir ve de legal, politik ve ticari çıkarlardan bağımsız 

olarak hazırlanmalıdır. Bu iki tip inceleme, kimyasal bir salınımdan sonra en kısa zamanda 

başlamalıdır. 
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Yaklaşık milattan önce 1000 yılından bu yana kimyasallar silah olarak kullanılmaktadır. 

Başlangıçta bu kimyasallar jeolojik kalıntılardan elde edilen ve istenilen etkiyi gösterecek şekilde 

üretilebilecek doğal materyaller olarak bulunmuştur. Yakın zamanda yapılan ve günümüzde 

Suriye’de bulunan, milattan sonra 276 yılında Persler ve Romalılar arasındaki savaşın yapıldığı 

alan olan Dura-Europos’taki arkeolojik keşifler, savunmadaki Perslilerin kaleyi ele geçirmek 

amacıyla tünel kazan düşmanlarını boğmak için zift ve kükürt kullandığına işaret etmektedir.1 

Milattan sonra yaklaşık 670 yılında, Bizans Yunanlıları ateşlediğinde etkili bir silah olan 

bir malzeme kombinasyonu geliştirdiler. Yunan ateşi olarak adlandırılan bu kombinasyon, içeriği 

tam olarak bilinmemekle beraber, nafta, kükürt, güherçile ve zift içermekteydi. Bu “ıslak, siyah 

ve yapışkan ateş”, düşman gemilerine karşı kullanıldığında su üzerinde yüzebiliyor, gemilere 

yapışabiliyor ve hatta su altında bile yanmaya devam edebiliyordu. Söndürmesi neredeyse 

imkansız olduğundan, özellikle ahşap gemilere karşı etkiliydi. Yunan ateşi yalnızca ciddi fiziksel 

hasar vermekle kalmıyor, belki de daha önemlisi, düşman içinde eşi benzeri olmayan bir korku 

yayıyordu. Bu korku, malzemeyi silah olarak kullanmayı öngörmedeki başarısızlık, silaha karşı 

yeterli korumayı geliştirememek, silahın ani etkilerini kontrol edememek ve Yunan ateşini 

geliştirecek yöntemi üretememek ve gelecekteki kullanımı için plan geliştirememenin bir 

sonucuydu. 

Denizcileri Yunan ateşinin kullanım yöntemleri ve etkileriyle ilgili eğitme denemelerine 

ciddi gayret harcandı. “Şeytanın silahı”na olan bu korku yatışmıştı. Ateşi kontrol etme 

yöntemleriyle ilgili eğitimler de endişeyi dindirmede yardımcı oldu. Bu “felaket hazırlığı”nın ilk 

formları Yunan ateşinin taşıdığı korku avantajının üstesinden gelinmesini sağladı.  

On sekizinci yüzyılda, siyanür ve klor gibi eşsiz kimyasalların keşfinin ardından zararlı 

etkilerinin de farkedilmesi izledi. Kısa süre sonra, dünyanın dört bir yanından çeşitli askeri güçler 

özellikle toksik özelliklerinden dolayı bu materyallerin kullanımını önerdiler. Herhangi bir 

ordunun kimyasal olarak silahlanmamasına rağmen, bu endişe bile 1899’da onaylanan Cenevre 

Protokolü’nde özel olarak ele alınmasına yetmiştir. Birinci Dünya Savaşı süresince ise kimyasal 

ajanların üretimi ve toksik silah olarak kullanımı yaygındır. 



Fransız isyanını kontrol altına almak için kullanılan ajanlar, belki de Birinci Dünya 

Savaşı’nda kullanılan ilk kimyasal silahlardı. Bu silahlar daha öncesinde Paris polisi tarafından 

geliştirildi. Ancak, yüksek motivasyona sahip askerler tarafından tahriş edici etkileri tolere 

edilebildiğinden, isyan kontrol ajanlarını nispeten etkisiz kalıyordu. 

Yoğun ön hazırlıklar ve birkaç yanlış başlangıçtan sonra 22 Nisan 1915’te yaklaşık olarak 

6000 silindirde bulunan 136 ton kloru, Ypres, Belçika yakınlarındaki 7 km’lik cephe hattına 

saldılar. Büyük sarı-yeşil bulutlar halinde olan yoğun şekilde tahriş edici gaz, karşıt Fransızlar 

doğrultusunda yayıldı. Klor gazı havadan daha ağırdır. Bu sebeple, bulutlar, askerlerin kendilerini 

koruyacaklarını düşündüğü siperlerin içlerine kadar çöktü. Boğularak ve nefes darlığı çekerek, 

askerler bilinmeyen bir maddeden kaçmaya başladılar ve belki de fiziksel aktivitelerinin 

artmasından da kaynaklanarak daha büyük miktarlarda soludular. Bazı kaynaklarda belirtilenlere 

göre, bu ilk saldırının etkisi 2000 ölü ve 20.000 yaralıydı.2 

Müttefikler kullanılan kimyasal ajanı kısa sürede belirlediler ve karşı misilleme için 

kullandılar. Aylar içinde, klor ve ardından fosgen, difosgen ve kloropikrin üretilip silaha 

çevrilerek Almanlar ve müttefik ülkeler tarafından büyük miktarlarda kullanıldı. Bu ajanlar 

öncelikli olarak solunduğunda toksiktir. Bu doğrultuda, daha etkili gaz maskelerinin geliştirilmesi 

bu ajanların “değerini” düşürmüştür. Tabii ki, gaz maskeleri yalnızca eğer askerler gerekli eğitim 

ve alıştırma ve de yüksek motivasyona sahiplerse yararlı olurlar. Gaz maskesini normal şartlarda 

kullanmak son derece rahatsız edicidir. Bu sebeple, askerler genelde burunları yalnızca bir alarm 

verdiğinde kullanırlar. Klor, yoğun tahriş edici aromasıyla acil maske kullanımı için harekete 

geçirdi ve bu sayede kaçınılabildi. Daha sonra geliştirilen bir silah olan fosgen, daha yeni 

biçilmiş samana benzer hoş bir kokuya sahipti. Sonuç olarak toksik seviyede fosgen maske 

takmadan önce kolayca solunabildi. Gecikmiş bir fizyolojik etki, genelde ölümcül bir pulmoner 

ödemle birlikte 4-12 saat içinde ortaya çıktı. Kurbanlar, maruziyetten sonra ilk birkaç saat iyi 

görünüyor ve hissediyorlardı ve genellikle tüm askeri aktivitelerine devam ediyorlardı. Daha 

sonra öğrenildi ki, pulmoner ödemin gerçekleşmesinden önceki “latent dönem”de yapılan 

egzersiz kritik bir hastalığın hızlı bir şekilde başlamasına sebep olmuştu. Bu bazen öldürücü 

olabilen solunum yetmezliğinin gecikmiş başlangıcı, başlangıçta iyi görünen ve iyi hisseden 

bireyler arasında yaygındı. Nereden veya ne zaman etkilenebileceklerini bilmeyen askeri kıtalar 

arasında yoğun korku ve endişe oluşmuştu. Askerlere kimyasal silahlar ve kullanabilecekleri 

koşullar/olasılıkların daha iyi anlaşılabilmesi için verilen yoğun çaba geliştirilen maske 



korumasıyla birleştirildi. Bu da gerçek ve hayali gaz maruziyetlerinde tıbbi yardım istasyonlarına 

ziyaretleri azalttı. 

Müttefiklerdeki eğitim, antrenman ve özellikle gaz maskesi gibi ekipmanlardaki gelişim, 

Alman kimyasal ataklarının etkisinin azalmasına sebep oldu ve Almanlar yeni bir kimyasal 

materyal geliştirdi. 17 Aralık 1917 tarihinde sıvı (14°C’nin altında) ve buhar olarak aktif olan 

kükürtlü hardalın salınımı ilk defa gerçekleşti. Kükürtlü hardal temas ettiği bütün epitelyal 

yüzeylere zarar verdi. Korunmasız gözler, cilt ve solunum yolları, maruz kalınan dozla orantılı 

inflamasyona bağlı olarak zarar gördü. Kükürtlü hardal genellikle sarımsak veya yaban turbuna 

benzer olarak nitelendirilen eşsiz bir kokuya sahiptir; ancak, özellikle sıvı forma yoğun maruziyet 

minimal aroma uyarısı ile gerçekleşebilir. Bu kimyasal ajanın primer moleküler etkisi temastan 

sonra ilk birkaç dakika içinde olan nükleik asitlerin alkillenmesidir. Temasa karşı yoğun tahriş 

edici etkiye inflamatuar biyolojik cevap, maruziyet dozuna bağlı olarak birkaç saatten günlere 

kadar olabilen latent dönemden sonra ortaya çıkacaktır. Bunun direkt bir sonucu olarak, 

askerlerde klinik semptomlar, ilk maruziyet zamanından ve yerinden uzak gerçekleşecekti. 

Kükürtlü hardal kontaminasyonu olan bölgelerin belirlenmesi için bir teknoloji o dönemde 

mevcut değildi. Sonuç olarak, askerler kontamine alanları ve insanları belirleyemiyorlardı. 

Çapraz kontaminasyon korkusu günlük aktivitelerini ciddi anlamda baskılıyordu. Kükürtlü 

hardalla açık temas olmayan askerlerde körlük, ağrılı cilt lezyonları, öksürük, hırıltılı solunum, 

önemli miktarda nefes darlığının da içinde olduğu solunum yolu semptomları ortaya çıktı. Ezici 

bir kimyasaldan korku hissi oluştu. Askerler, alışılmamış şekilde kokan alanlardan hardal 

bulunabilir şüphesiyle uzak duracaklardı. Kesinlikle, bu korku kimyasal silah kullanımının en 

önemli etkilerinden birisiydi. 

Savaşın sonlarına doğru, bombaların yarısından fazlası, genelde kükürtlü hardal olan 

kimyasal ajanlarla doldurulmuştu. Tahminler, Birinci Dünya Savaşı’nda yaşanan kayıpların 

%25’inin, %70 veya daha fazlası kükürtlü hardal kaynaklı olan, kimyasal sebepli olduğunu öne 

sürmektedir. Kimyasal silah üretiminin kolaylığı, I. Dünya Savaşı’ndan sonra birçok ülkenin 

dikkatini çekti. Bunun sonucunda, gelecekteki olası ihtiyaçları öngörerek önemli miktarda 

kimyasal ajan, özellikle hardal, araştırması, üretimi, silahlanması ve stok yığılımı yapıldı.  

1850 yılında Guthrie’nin keşfinden bu yana, hardalın yoğun inflamatuvar etkileri tanındı. 

Hücresel ve sistemik toksisitesi üzerine önemli miktarda araştırma olmasına ragmen günümüzde 

spesifik bir panzehir geliştirilememiştir. I. Dünya Savaşı’ndan sonra her kullanıldığı örnek çok 



sayıdaki dermansız ve sakat bireylerle ilişkilendirilmektedir. I. Dünya Savaşı süresindeki bu 

sakatlıkların tıbbi istatistiksel değerlendirmesi, vücuttaki her sisteme olan etkisinin frekans, 

dağılım ve süresini belgelemiştir. Belki de en büyük ilgi büyük oranda solunumdan kaynaklanan 

%3-5’lik ölüm oranının belgelenmesidir. Önemli bir karşılaştırma ise I. Dünya Savaşı’nda 

müttefik güçlerin %25’lik ölüm oranının geleneksel silahlardan kaynaklanmasıdır. Bu istatistiksel 

ve belki de şaşırtıcı derecede düşük ölüm oranları, sonraki kazara veya terörist bağlantılı da olsa 

büyük ölçekli kimyasal olaylarla tutarlılık göstermektedir.2 

Organofosfat sinir ajanları, ilk olarak IG Farben isimli Alman kimya firması tarafından 

1938-1940 arasında olası böcek ilacı olarak geliştirilmiştir. Şu andaysa askeri ve sivil planlama 

konusunda en toksik ve etkili kimyasal silah olarak kabul edilmektedir. İlk iki sinir ajanı olan 

tabun ve sarin Nazi Almanya’sı tarafından silaha dönüştürülüp stoklanmasına rağmen hiçbir 

zaman savaş alanında kullanılmamıştır. Alman mermilerinin bu ajanlar ve savaşta silahlanmak 

için çok geç geliştirilen soman ile dolu olduğunu keşfeden Amerikan ve Sovyet güçleri, derhal bu 

sinir ajanlarını içeren cephane üretmine başladılar. Bu silahların ispatlanan ilk savaş alanında 

kullanımı 1984-1987 İran-Irak savaşı sırasında Irak tarafından gerçekleştirilmiştir. Sarin ise 

Japon tarikat Aum Shinrikyo tarafından 1995’teki ünlü Tokyo metro saldırısında kullanıldı. 

Tarihte görülen kimyasal olaylarda ölüm oranı (nispeten) az olmasına ragmen, askeri ve 

kamu algısı kazara veya kasıtlı olarak gerçekleştirilen kimyasal olaylardan ciddi şekilde 

korkulduğu şeklindedir. Kimyasal olaylara karşı korkunun derecesi gerçek hastalık ve ölüm 

derecesinden bağımsızdır. Benzer derecelerdeki, görünüşte aşırı kamu korkusu neredeyse bütün 

kimyasal olay raporlarında aşikardır. Aslında, kimyasal olaylara karşı olan korkunun, kimyasalın 

salınımı sonucu oluşan morbidite ve mortaliteden daha fazla bir kamusal sıkıntı oluşturduğu 

görülmektedir. Bu sebeple, felaket hazırlık profesyonelleri, kolayca ulaşılabilen toksik 

endüstriyel kimyasalların (TEK) teröristler tarafından olası kullanımıyla ilgili endişelerini 

belirtmişlerdir.3 Teoride, askeri tip ajan elde etme veya üretmenin zorlukları, ulaşılabilir olan 

ticari kimyasalları kullanarak aşılabilir ve aynı şekilde büyük ölçekli bir kamu etkisi yaratılabilir. 

Kamuoyunda bütün kimyasallar “aynı hamurdan yoğrulmuştur”, bu nedenle herhangi bir salınım 

raporu halkta önemli korku ve dehşete gebedir. Tek bir tehdidinin bile halkta yoğun kaygı ve 

dehşeti tetiklemeye yeterli olduğu görünmektedir. 



Kimyasal Savaş ve Terörizm Ajanları: Klinik etkenler ve Tedavi Önerileri  

Sağlık personeli benzer akut semptomları olan, özellikle de garip kokulu veya renkli bir 

havaya maruz kalan, birden fazla hasta olduğunda, eksojen bir kimyasal saldırıdan 

şüphelenmelidir. Büyük ölçekli bir terörist saldırıda kullanılan kimyasal ajanlar ezici bir 

çoğunlukla üzere dört kategoride toplanır: pulmoner toksik maddeler, siyanür (yanlış etiketlenmiş 

“kan ajanları”), vesikantlar ve sinir ajanları. Siyanür ve sinir gazlarının zamana karşı duyarlı bir 

şekilde uygulanması gereken belirli panzehirleri vardır. Diğer iki kategori ajanı için sadece 

destekleyici bakım mevcuttur. 

Bu dört kategoriden pulmoner toksik maddeler ve vesikantlar gecikmiş etkiler yaratma 

eğilimindedirler. Uzun inkübasyon süresine sahip biyolojik ajanlardan farklı olarak bu kimyasal 

ajanlar için latent periyot saatler ile bir gün arasında değişmektedir. Siyanür ve sinir ajanları için 

ise semptomlar ya hemen ya da birkaç saniye içinde ortaya çıkmaktadır. 

Kimyasal ajan içeren kitlesel kazadan şüphelenildiği durumlarda bazı genel ilkeler 

uygulanmaktadır. Arındırma işlemi burada en önemli süreçtir. Kimyasal maddelere maruz kalan 

hastaların arındırılması hastalar için gerekli olmasına rağmen, diğer hastaların, sağlık 

personelinin ve tedavi araçlarının kontaminasyonunu önlemek daha önemlidir. 1995 yılında 

Tokyo’da gerçekleştirilen sarin saldırısı esnasında acil servis personelinin yaklaşık %10’unda 

sinir gazı buharı zehirlenmesinin ilk belirtisi olan miyozis gelişmiştir. Bunun nedeni, ajana maruz 

kalan hastaların acil servise gitmeden önce kıyafetlerini çıkarmamalarıdır. Kıyafetlerin 

gözeneklerine sıkışan sinir gazı buharı, sağlık çalışanlarında semptomlara neden olmuştur. 

Kimyasal ajan maruziyeti için yararlı bir uygulama da hastalara, üzerlerinde kimyasal ajan 

olmasa bile varmış gibi varsaymaktır. Bu kavram, eğitilmiş acil servis personelinin kimyasala 

maruz kaldığından şüphelenilen hastanın acil servise girmeden önce kıyafetlerini çıkarması ve 

kısa bir arındırma işlemi uygulanması gerektiği konusunda hatırlatıcı olacaktır.  

Ajanın spesifik fiziksel durumu etkili arındırma prosedürlerin belirlenmesinde önemlidir. 

Gerçek buhar veya gazların tüm vücuttan arındırılması daha az dikkat gerektirmektedir. Bunun 

sebebi, kıyafetlerin uzaklaştırılması işlemiyle bunların sağlık çalışanları için riski %90 veya daha 

fazla oranda ortadan kaldırılır. Siyanür ve pulmoner toksik maddeler standart sıcaklık ve basınç 

altında buhar halinde bulunduğundan, yalnızca buhar veya gaz ajanları sınıfına girmektedir. Öte 

yandan hardal ve sinir gazları standart sıcaklık ve basınçta sıvıdır. Sıvı kimyasal ajanlar için tüm 

vücut arındırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle, hastanın ajana maruz kalma öyküsü 



oldukça önemlidir. Hardal ve sinir gazları standart sıcaklık ve basınçta sıvı olmasına rağmen olası 

pek çok senaryoda hastaların bu ajanlara maruziyeti yalnızca buhar fazında olacaktır. Sarin gibi 

standart sıcaklıklarda sıvı fazdan hızlıca buhar fazına geçen ajanlar, sıvıdan çok buhar olarak 

zarara neden olabilir. Tokyo saldırısında, metro vagonlarının zeminine ve koltuklarına %30’luk 

bir sarin solüsyonu dökülmüştür. Zehirlenmeye neden olan ajan sıvı olmasına rağmen, tedavi için 

başvuran yaklaşık 5500 kişi sıvıyla direkt olarak temas etmemiştir. Bunun yerine, metronun 

zemininden buharlaşan ve trenin hareketi ile metro sistemi boyunca taşınan sarin buharı 

solunmuştur. 

Kontaminantın fiziksel olarak uzaklaştırılması, bilinen tüm katalitik veya kimyasal 

arındırma yöntemlerinden üstündür. Deride bulunan sıvı bir kimyasal ajanın arındırılması için su 

veya su ve sabunun hızlı ve yeterli miktarda uygulanması uygundur. ABD ordusu, suyun yeterli 

miktarda bulunmadığı durumlar için %0,5’lik ağartıcı kullanılmasına dayanan bir doktrin 

geliştirmiştir. Bu solüsyon, piyasada %5 oranında bulunan bir ağartıcı ürünün (normal deri için 

zarar verici bir konsantrasyon) on kat seyreltilmesiyle elde edilmektedir. Reaktif Deri Arındırma 

Losyonu (RDAL) ABD Gıda ve İlaç İdaresi tarafından tüm kimyasal ajanlar için bir deri 

arındırıcı olarak ruhsatlandırılmıştır. Yaralarda kullanımı onaylanmamaktadır. Bu nedenle deri 

zarar gördüyse steril tuzlu su veya steril su kullanılmalıdır. Ancak 1950’lerde Hollanda’da bir 

araştırma mısır yağı içeren birçok ev yapımı ürünün %0,5’lik ağartıcı kadar etkili arındırıcılar 

olduğunu göstermiştir. Kilit nokta, hastanın derisini temizleyebileceği bazı fiziksel ajanlar 

kullanılarak olabildiğince çabuk şekilde deriyi arındırmaktır. Büyük bir sivil saldırıda 

arındırmanın teyit edilmesi, hastanın yıkandığının doğrulanmasını içermektedir. Askeri 

ortamlarda sıvı bir kimyasal ajan hala mevcutsa belirli renkleri çeviren dedektör kağıtları (M8 ve 

M9 kağıtları) hastanın derisine uygulanmaktadır. 

Diğer bir genel ilke lojistik etrafında dönmektedir. Spesifik bir panzehiri bulunmayan 

pulmoner toksik maddeler ve hardal gazlarında hayatta kalmayı sağlamak için, ajanlara yoğun bir 

şekilde maruz kalmış hastaların yoğun bakım tesislerine taşınması gerekmektedir. Bu durumlarda 

daha üst bir tedavi seviyesine geçmek acil tedavisinden daha değerli olabilir. Bunun aksine, daha 

hızlı etki eden siyanür ve sinir ajanları için hasta arındırılmadan önce bile “sıcak bölge”de hızlı 

bir tedavi gerekli olabilir.  

Endüstriyel kazalar sonrasında ortaya çıkan pulmoner toksik ajanlar ve siyanürün, birçok 

toplumda kayıplara yol açma potansiyeli bulunmaktadır. Vesikantlar ve sinir gazları genellikle 



askeri veya terörist senaryoların dışında kayıplara neden olmamaktadır. Tablo 31.1 çeşitli 

kimyasal ajanların sağlık üzerine olan ilk etkilerini özetlemektedir. Tablo 31.2 ise bu kimyasal 

ajanlar için ilk arındırma ve tedavi önerilerini listelemektedir. Sonraki tartışmalar için ise, ABD 

Kara Kuvvetleri Kimyasal Savunma Araştırma Enstitüsü tarafından yayınlanan Kimyasal 

Kazaların Tıbbi Yönetimi El Kitabı, cep boyutunda hazırlanmış kullanışlı bir özet referanstır.4 

Tablo 31.1 Kimyasal ajanların sağlık üzerine etkilerini kategorilerle tanıma 

Ajan Ajan adı Özgün karkteristikler İlk etkiler 

Sinir Siklosarin 

Sarin 
Soman 

Tabun 

VX 

Miyozis (büzülmüş gözbebekleri) 

Fazla salgı 
Kas seğirmesi/fasikülasyonları 

Miyozis (büzülmüş gözbebekleri 

Bulanık/loş görme 
Baş ağrısı 

Bulantı, kusma, ishal 

Fazla salgı/terleme 
Kas seğirmesi/fasikülasyonları 

Nefes almada zorluk 

Nöbetler 

Boğucular (“kan ajanları”) Arsin gazı 

Siyanojen klorür 

Hidrojen siyanür 

Olası kiraz kırmısızı deri 

Olası siyanoz 

Olası kangren* 

Bilinç bulanıklığı 

Bulantı 

Hastalar boğulmaya benzer fakat 
daha ani başlangıcı olan snefest 

darlığı çekebilir 

Ölüm öncesi nöbetler 

Boğulma/Pulmoner hasar 

verici 

Klor 

Hidrojen kolrür 

Azot oksitler 
Fosgen 

Klorür yeşilimsi sarı ve keskin 

kokuludur 

Fosgen gazı yeni kesilmiş saman 
veya ot gibi koka 

Olası kangren* 

Göz ve deri tahrişi 

Hava yolu tahrişi 

Nefes darlığı, öksürük 
Boğaz ağrısı 

Göğüste sıkışma 

Kabartıcı/Vesikant Hardal/Kükürtlü hardal (HD, H) 
Hardal gazı (H) 

Azotlu hardal (HN-1, HN-2, 

HN-3) 
Levizit (L) Fosgen oksim 

(CX) 

Hardal (HD), yanmış sarımsak 
veya yaban turbu kokusuna 

sahiptir 

Levizit keskin sardunya gibi 
kokar 

Fosgen oksim (CX), biberimsi, 

acı bir kokuya sahiptir 
 

Ciddi tahriş 
Ciltte kızarıklık ve kabarcıklar 

Göz yaşarması, konjuktivit, 

kornea hasarı 
Hafif solunum sıkıntısından 

ciddi nefes yolu sıkıntılarına 

Ölüme sebep olabilir 

Yetersizleştirici/Davranış 

değiştirici 

3-Quinuclidinyl benzilate (Ajan 

BZ) 

Uyuşturucu zehirlenmesiyle 

görülen düzensiz davranışlar, 
paylaşılan gerçekçi ve farklı 

halüsinasyonlar, soyunma ve 

kafa karışıklığı olarak görülebilir 
Hipertermi 
Midriyazis (büyümüş gözbebekleri) 

Ağiz ve deri kuruluğu 

Başlangıç taşikardisi 
Bilinç değişimi, sanrı, hastalığı 

reddetme, kavgacılık 

Hipertermi 
Ataksi (Koordinasyon eksikliği) 

Halüsinasyonlar 
Midriyazis (büyümüş gözbebekleri) 

∗ Sıvı arsenik, siyanojen klörür veya fosgen ile deri teması sonucu kangren oluşabilir  

Kaynak: New York eyaleti, Sağlık Departmanı’ndan uyarlanmıştır. 

 

 

 

 

 

 



Tablo 31.2. Kimyasal ajan kategorileri için arındırma tedavi başlangıcı önerileri 

Ajan Arındırma yolu İlkyardım Diğer hasta hususları 

Sinir Giysiyi derhal çıkarın 

Cildi sabun ve su ile nazikçe 
yıkayın 

Cildi aşındırmayın 

Gözler için: bolca suyla veya 
0.09% salinle yıkayın 

Cildi arındırın 

Diğer önlemlerden önce atropin 
2-PAM Cl 

Gerekliyse tekrar edin 

Eğer şiddetli maruziyet ve/veya 
klinik nöbet varsa diazepam 

veya midazolam 

Sıvı formlara dermal temas 

sonrası belirtilerin başlangıcı 
gecikebilir 

Tekrarlı panzehir uygulaması 

gerekebilir 

Siyanür Eğer kangren yoksa kıyafetleri 
derhal çıkarına 

Cildi sabun ve su ile nazikçe 

yıkayın 
Cildi aşındırmayın 

Gözler için: bolca suyla veya 

%0,9 salinle yıkayın 

İvedilikle oksijen tedavisi 
Spesifik intravenöz siyanür 

panzehirleri (sodyum nitrit ve 

ardından sodyum tiyosülfat veya 
hidroksokobalamin 

Arsin ve siyanojen klorür 
gecikmiş pulmoner ödeme neden 

olabilir 

Pulmoner zehirleyiciler Eğer kangren yoksa kıyafetleri 

derhal çıkarına 

Cildi sabun ve su ile nazikçe 
yıkayın 

Cildi aşındırmayın 

Gözler için: bolca suyla veya 
0.09% salinle yıkayın 

Temiz hava, zorunlu dinlenme 

Yarı dik pozisyon 

Eğer solunum zorluğu belirtileri 
varsa pozitif hava yolu basıncı 

ile birlikte veya olmadan oksijen 

gerekebilir 
Gerekmesi durumunda diğer 

destekleyici tedaviler; ciddi 

vakalarda entübasyon 
gerekebilir 

Solunma süresince miktara bağlı 

olarak asemptomatik bir 

periyottan sonra bile gecikmiş 
pulmoner ödem sebebiyle ölüm 

görülebilir 

Kabartıcı/Vesikant Hasarı minimize etmek 

amacıyla ivedi arındırma 
esansiyeldir 

Kıyafetleri derhal çıkartın 

Cildi sabun ve su ile nazikçe 
yıkayın 

Cildi aşındırmayın 

Gözler için: bolca suyla 
veya 0.09% salinle yıkayın 

İvedi bir şekilde cildi arındırın 

Gözleri su veya 0.09% salinle ile 
10-15 dakika boyunca yıkayın 

Nefes almada zorluk varsa 

oksijen verin 
Destekleyici tedavi: ciddi 

vakalarda entübasyon 

gerekebilir 

Hardal asemptomatik, latent 

periyoda sahiptir 
Hardal için herhangi bir 

panzehir veya tedavi mevcut 

değildir 
Levizit ani yanık acısı verir, 

kabarcıklar sonar ortaya çıkar 

Spesifik panzehir olan British 
Anti-Lewisite (BAL), levizitin 

sistemik etkilerini azaltabilir; 

sadece küçük miktarlarda 

intramüsküler zerk edilir 

Fosgen oksim ani acıya sebep 
olur 

Olası pulmoner ödem 

Yetersizleştirici/Davranış 

değiştirici 

Kıyafetleri derhal çıkartın 
Cildi sabun ve su ile nazikçe 

yıkayın 

Cildi aşındırmayın 

Ağır kıyafetleri çıkartın 
Zihinsel durumu değerlendirin 

Gerekliyse dizginleyiciler 

kullanın 
Çekirdek sıcaklığı dikkatlice 

takip edin 

Destekleyici tedavi 

Hipertermi ve kendi kendine 
zarar verme en büyük risklerdir 

Kokusuz ve tahriş edici olmayan 

bir madde olduğundan 
algılaması zordur 

Olası ciddi aritmiler 

BZ (Fizostigmin) gibi kolinerjik 
ajanlar için spesifik panzehirler 

mevcut olabilir 

 

Pulmoner Toksik Ajanlar  

Solunum yolu ile pulmoner toksisiteye sebep olan çok çeşitli ajanlar bulunmaktadır. 

Bunların çoğu toksik endüstriyel kimyasallar veya malzemelerdir ve birkaçı savaş veya terörist 

saldırılar için kullanılmıştır. Bununla birlikte, ayrılan alan tüm listenin detaylı bir şekilde 

tartışılmasına izin vermemektedir. 

Çoğu pulmoner toksik ajan, öncelikle solunum ağacını etkilemektedir ve bunlar sistemik 

veya çoklu organ toksisitesine neden olmamaktadırlar. Bu genellemenin akılda tutulması sonraki 



kategorizasyonda yararlıdır. Yüksek derecede reaktif veya suda çözünen pulmoner toksik ajanlar 

trakea, ana bronşlar ve larinks gibi soluk borusunun orta bölümünde toksisiteye neden 

olmaktadır. Bunlara tipik örnek hidroklorik asit ve amonyaktır. Silah olarak kullanılan ajanlar 

arasında kükürtlü hardal, öncelikli kullanım alanı terörizm veya savaş olmasına rağmen, bu 

yapıları etkileyen toksik maddelere bir diğer iyi örnektir. Buna karşın, daha az reaktif veya suda 

çözünen pulmoner toksik ajanlar merkezi yapılarla reaksiyona girmezler ve böylece alveollere 

erişebilmektedirler. Bu ajanlar, ilk etkilerini periferik pulmoner bölmelerde gösterirler. Bu 

kategorideki klasik örnekler fosgen, azot oksitler (fotokimyasal dumanın ana bileşeni) ve 

Teflon®’un yanma ürünü olan perfloroizobütilen’dir. Merkezi ajanlar tahrişe, lokal ödeme ve 

ciddi vakalarda büyük havayollarında kabuklaşma yoluyla psödomembran oluşumuna neden 

olmaktadır. Periferik ajanlar, alveolar kapiller membranı bozarak sıvı transudasyonuna ve 

kardiyojenik olmayan toksik akciğer ödemine neden olmaktadır. Fosgen zehirlenmesinde, 

muhtemelen alveolar kapiller membranda asilasyona bağlı olarak ortaya çıkar. Klor gibi bazı 

ajanlar ise karışık etkilere sahiptir.5 

Merkezi ve periferik pulmoner toksik ajanlar arasındaki ayrım net değildir. Periferik 

ajanlara büyük maruziyetler merkezi yapıları da etkileyebilir ve bunun tersi de mümkündür. 

Fakat bu, pulmoner toksik ajanların iki kategorisinin neden olduğu birincil hasarı konsepte 

oturtma açısından yararlı bir ayrımdır.  

Yaygın sanayi ve askeri pulmoner ajanlar standart sıcaklık ve basınçta gaz haldedirler. 

Bunlar müköz membranları irrite (klor iyi bir örnektir) edebilir ve bu nedenle geçici yırtılma ve 

salivasyona neden olabilirler ancak sadece pulmoner etkileri hayati tehlike oluştumaktadır. 

Bunlar gaz oldukları için arındırma nispeten önemsiz bir konudur. Kıyafetten arındırma ve 

hastanın hızlı yıkanması hem sağlık çalışanı hem de acil tedavi tesislerini korumada yeterlidir. 

Tüm pulmoner toksik ajanlar nefes darlığı yaratabilirken, periferik ve santral sendromlar 

klinik olarak farklılık göstermektedir. Merkezi pulmoner ajan toksisitesi stridor, laringospazm ve 

nefes darlığı olarak ortaya çıkar. Bu semptomlar belirli bir zehirleyici ajana ve solunan miktarına 

göre değişen ancak genellikle birkaç saatlik sürede gerçekleşen latent bir periyot ile ilişkilidir. 

Merkezi pulmoner ajan olarak etki gösteren bir toksik maddeye ciddi şekilde maruz kalma, 

yalancı membranların parçalanması veya ödem nedeniyle ani şekilde tam yolu obstrüksiyonuna 

neden olabilir ve bu hastalar hızla kaybedilebilir.  



Aksine, periferik pulmoner ajan toksisitesi ilk önce göğüs sıkışması ile birlikte ya da 

olmaksızın nefes darlığı ile ortaya çıkmaktadır. Direkt oskültasyon ve hatta X-ray kullanılarak 

gösterilemeyen bu semptomlar, öksürük veya pulmoner yetmezlik belirtisi yokluğunda bile 

görülmektedir. Bunun nedeni, pulmoner ödemin ilk evresinde kılcal damarlardan yalnızca 

interstisyel aralığa sızıntı olmasıdır. Sıvı, alveollerin kendisine nüfuz edinceye kadar sadece 

belirtileri olmayan semptomlar olacaktır. Bu noktadan sonra, X-ray’de görülen ödemle birlikte 

hırıltı gelişir. Sendrom yoğunlaştıkça, arterial kan gazları hipoksemi gösterecek ve akciğerlerde 1 

L/s üstünde su tutulması hipovolemi ve hipotansiyona neden olabilecektir. Bu klinik tablo 

kardiyojenik pulmoner ödem için çok atipiktir. Hastalar hipoksi, hipovolemi veya her ikisi 

nedeniyle gerçekleşen solunum yetmezliğinden ölmektedir. I. Dünya Savaşı verileri, periferik 

akciğer toksisitesinin latent dönemde harcanan eforun, durumu daha da kötüleştirebileceğini ve 

küçük bir hastalığın hayatı tehdit eden acil bir duruma dönüşebileceğini açıkça göstermektedir.  

Bu bölüm yazıldığında, ajana maruz kalıp yüksek risk içeren kardiyojenik olmayan 

pulmoner ödem geliştiren hastalar arasında saatler içinde ayırım yapabilen biyolojik bir belirteç 

mevcut değildir. Böyle bir biyolojik belirteç pulmoner desteğe en fazla ihtiyaç duyan bireyleri 

belirleyip yoğun bakım servislerine transfer etmede felakete müdahale eden sorumlu kişilere 

büyük yardım sağlayacaktır.  

Latent süre, tıbbi değerlendirmenin yapıldığı sırada hastanın artık ajanlara maruz 

kalmadığından emin olabilmek için yeterince uzun olabilirse de hastanın ajanın kaynağından 

çıkarılmış olduğunu teyit etmek önemlidir. Dört saatlik maruz kalma süresinde pulmoner 

toksisite belirtileri ve semptomlarının gelişimi, tedaviye bakılmaksızın zayıf bir prognostik 

işarettir. Bu hem merkezi hem de periferik semptomlar için geçerlidir. Pulmoner ajan toksisitesi 

için belirli bir tedavi yoktur ve tedavi tamamen destekleyicidir. Merkezi pulmoner toksisite için 

ana prensip hava yolunun bütünlüğünü korumaktır. Şiddetli vakalarda, yalancı membranlar hava 

yolunu tıkayabilir, endotrakeal entübasyon ve hatta acil trakeostomi gerekebilmektedir. Öncelikle 

periferik toksisite için, pozitif ve ekspiratuvar basınç gerekebilir. Sıvı yönetimi dikkatlice 

gerçekleştirilmelidir. Bu hastalar, kardiyojenik ödem yaşayanların aksine aslında hipovolemiktir. 

Dolayısıyla, diüretikler nispeten kontrendikedir ve çok litrelik miktarlarda intravenöz sıvılar 

gerekli olabilir. Destekleyici bakımın, solunum sisteminin düzelmesine izin vereceği 

düşünülerek, kan gazı sonuçlarının izlenmesiyle desteklenerek direkt olarak hipoksiye müdahale 

edilmelidir. 



Herhangi bir pulmoner toksik ajanın pulmoner hasar için belirli bir panzehiri yoktur.6 

Pozitif son-ekspirasyon basıncı (PEEP) de dahil olmak üzere solunum desteğinin daha modern 

biçimleri bu sendromlar için spefisik değildir.7 Antibiyotikler genelde profilaktik olarak 

desteklenmez ve yalnızca kültürlerde enfeksiyon bulgusu olduğunda kullanılırlar. Hayvan 

çalışmaları, N-asetilsistein gibi ajanların kullanımında henüz sonuç vermemiştir. Steroid 

kullanımı ise hayvan veya klinik çalışmalar tarafından desteklenmemektedir.8 

Destekleyici tedavi zamanında sağlanırsa, solunum ile pulmoner zehirlenmelerden 

kaynaklanan izole toksisitesi olan çoğu hasta iyileşir. Azot oksitleri gibi birkaç periferik toksik 

ajan kriz sonrası interstisyel fibroz gelişimine neden olabilmektedir. Terörist senaryoların en 

yaygın iki ajanı olan fosgen ve klor, sonraki patolojik incelemelerde görünür kalıcı yapısal hasara 

neden olmadan akut sendroma sebep olmaktadır. Bu durum da, bu ajanlarla zehirlenen hastaların 

yönetiminin, tıbbi olmaktan daha çok lojistik zorluk olduğuna işaret etmektedir. 

Siyanürler 

Siyanürlerin yararlı savaş ajanları olduğu düşünülemez fakat hızlı hareketlerinden dolayı 

bir terör silahı olarak kullanılması yüksek tehlike arz etmektedir. Sıkça belirtilen siyanür 

ürünlerinden olan hidrojen siyanür ve siyanojen klorürün standart sıcaklık ve basınçlarda 

kaynama noktaları birbirine yakındır. Ara sıra küçük çaplı saldırı senaryolarında kullanılan bu 

ajanlar, genellikle spesifik bireylere karşı tüketim noktasına yakın su ve gıda kaynaklarının 

zehirlemek amacıyla kullanılırlar.  

Bir populasyona karşı geniş çaplı bir saldırı yöntemi olarak kullanılan siyanür, siyanür 

iyonunun gaz fazının havadan daha hafif olmasından dolayı iyi uyarlanamamıştır. Bu nedenle 

açık hava saldırısında siyanür hızla dağılmaktadır. Siyanürlerin bir terör silahı olarak yoğun ilgi 

olmasının nedeni, spor sahası, dini yapı, hükümet binası, demiryolu isyasyonu ve havalanı gibi 

kapalı bir ortamda geniş kitlelere karşı kullanılabilmesidir. 

Siyanür iyonu, çevrenin normal bir parçasıdır. Siyanojenik bitkilerin günlük beslenme ile 

alınmasıyla insan vücudunda bile normal bir siyanür seviyesi görülmektedir. Siyanür iyonu, tüm 

organik ortamlarda bulunmaktadır. Örneğin; sigara içen kişilerin kan siyanür seviyesi, normal 

insanlardan üç kat fazladır. Siyanür iyonu, B12 vitamini dahil olmak üzere, insanlarda bulunan 

birçok enzimin çalışması için gerekli bir kofaktördür. İnsanların siyanür içeren çevrede 

evrimleşmesinden dolayı, diğer kimyasal ajan sınıflarından farklı olarak, bu iyonun az 

miktarlarını detoksifiye etmek için bir karaciğer enzimi olan “rhodanese” temelli mekanizma 



evrimleşmiştir. Bu mekanizma siyanür zehirlenmesinde kullanılan panzehir tedavisini 

desteklemektedir. 

Siyanürler, mitokondrideki elektron taşıma zincirini zincirin son enzimleri olan sitokrom 

oksidaz veya sitokrom a3 seviyesinde inhibe etmektedir. Siyanür iyonu, bu enzimin merkezi 

atomu olan demir de dahil olmak üzere çeşitli metaller için yüksek afiniteye sahiptir. Siyanür, bu 

enzimde demire bağlandığında aerobik metabolizma sona erer; hücreler yalnızca verimsiz 

anaerobik metabolik yolağa geçerek metabolizmasına devam edebilirler. Fonksiyonel olmayan 

elektron taşıma zinciri ile hücreler, glikoz yapmak ve diğer metabolik fonksiyonları yerine 

getirmek için oksijeni kullanamazlar. Sonuç olarak, venöz kan artık mavimsi görünmemektedir 

ve bu da siyanüre maruziyette ‘kiraz kırmızısı’ görünümü açıklamaktadır. Sonuç olarak, siyanüre 

maruz kalan kişiler siyanotik değildir. “Siyanür” sözcüğü, (İng. Cyanide; Yunanca mavi) Von 

Scheele’nin ilk olarak 1782’de izole ettiği molekül olan Prusya Mavisi’nden köken alır (siyanosis 

değil).  

Siyanür, primer histotoksik anoksiye sebep olur. Bu durum, hücreleri metabolik hızlarıyla 

doğru orantılı olarak etkilemektedir. Siyanür, alveoler-kapiller bariyerden geçip kan aracılığıyla 

dolaşıma katılır ve bu durum, siyanürün eski yanlış ismi olan ‘kan ajanı’nın kullanılmasına neden 

olmuştur. Kan, siyanür için pasif bir taşıyıcı olmasına rağmen, bu terim siyanür için hala 

kullanılmaktadır. Çoğu kan hücresinin çok az mitokondriye sahip olması nedeniyle kan esas 

olarak siyanür geçişinden etkilenmez. İnsanlarda en aktif hücreler, karotis cisimciklerinde 

baroreseptör olarak işlev gören hücrelerdir. Böylece, oldukça büyük miktarda siyanürün 

solunması başlangıçtaki hiperpne, hipotansiyon ve senkopa neden olur. İkinci en yüksek 

metabolizmaya sahip hücreler ise beyin hücreleridir. Bu yüzden, büyük oranda maruziyetlerde 

ortaya çıkan siyanür zehirlenmesinin bir sonraki belirtisi ise muhtemelen hipoksiye bağlı olarak 

gelişen bilinç kaybı ve bunu izleyen nöbetlerdir. Santral apne, saniyelerden birkaç dakika sonra 

medüller solunum merkezini etkiler. Sonrasında kardiak doku etkilenerek vasküler instabiliteye 

sebep olacak ve tedavi edilmediği takdirde 8 dakika içinde kardiyopulmoner arrest ve ölüme yol 

açacaktır 

Solunum yoluyla alınan siyanür, ani bilinç kaybı ve nöbetlere sebep olabilen iki kimyasal 

ajandan biridir. Diğer grup ise sinir ajanlarıdır. Ayırıcı tanı için kullanılan anahtar kavramlar 

daha sonra detaylandırılacaktır. 



Hastanın kontaminasyon kaynağından uzaklaşırılması hayati önem taşır ve bu, hayat 

kurtarıcı olabilir. Vücut kendi detoksifikasyon mekanizmasına sahip olduğu için insanlar az 

miktarda siyanürü metabolize edebilir. Klinik çalışmalar, siyanür kaynağından basit bir şekilde 

uzaklaştırmanın zayıf zehirlenme vakalarını hayata döndürebileceğini göstermektedir.9  

Mekanizma iyi anlaşılmamış olmasına rağmen, burun veya maske oksijen tedavisi, 

siyanür zehirlenmesinde akut şekilde yardımcı olmaktadır. Mitokondriyal elektron taşıma 

zincirinin inhibe olması ve hücrelerin oksijeni kullanamamasından dolayı teorik olarak imkansız 

olmakla birlikte, oksijen tedavisinin etkili olduğu klinik olarak kanıtlandığından hızlıca 

kurulmalıdır. Oksijene ek olarak, zamanında uygulanabilirse spesifik panzehirantidotal tedavisi 

akut siyanür zehirlenmesinde oldukça faydalıdır. Çok bileşenli siyanür panzehir kiti ve 

hidroksikobalamin olmak üzere antidotal panzehir tedavisinin iki önemli formu bulunmaktadır.  

Siyanür panzehir kiti, 1930’larda beagle cinsi köpekler üzerinde yapılan deneylere 

dayanmaktadır. Burada kitin, siyanür gazının ölümcül dozunun yirmi katına maruz kalan 

hayvanları kurtarmıştır. Konsept olarak bu uygulama, sırayla kullanılan iki panzehirden 

oluşmaktadır. İlk panzehir olan nitrit (nitrat değil) methemoglobin oluşumunu başlatmaktadır. 

Methemoglobin, normal hemoglobinin Fe+2 (ferröz) halinden ziyade Fe+3 (ferric) halindeki demir 

ile sitokrom a3’ten daha yüksek afinite ile siyanür iyonlarına bağlanır. Bu sayede, nitritle 

tedavisiyle bir methemoglobin havuzunun oluşturacak ve sitokrom a3’ten siyanürü çıkaracak ve 

normal hücre fonksiyonunu hızlıca geri kazandıracaktır. Nitrit, ya bir amil nitrit ampülünün 

inhalasyonu veya intravenöz sodyum nitrit uygulaması olarak verilmektedir. İnhale edilen 

ampuller Gıda ve İlaç İdaresi tarafından hiçbir zaman onaylanmadı, ancak bu ampüller Birleşik 

Devletler’de ‘düzenleyicinin takdir yetkisi’ne sahip durumdadır. Siyanür panzehir kitindeki 

viyalde bulunan sodyum nitrit dozu 10 ml’dir. Eğer doz tekrarı gerekliyse, ikinci viyalin yarısı (5 

ml) uygulanmalıdır. Amerika ordusu çocuklar için standart %3’lük nitrit çözeltisinin 0.33 ml/kg 

dozda, 5-10 dakika boyunca, yavaş yavaş verilmesini önermektedir. Nitrit hipotansiyona sebep 

olacağından ister amil nitrit inhalasyonu ister intravenöz sodyum nitrit uygulanıyor olsun, 

hastalara uygulanırken hastalar yan yatmalıdırlar. Bununla birlikte, nitritin tek başına 

kullanılması kanda bir siyanomethemoglobin havuzu oluşmasına neden olacaktır. Bu molekül 

kararsızdır, ikinci panzehir verilmediği durumda siyanür methemoglobinden ayrılacak ve daha 

sonra toksisiteye neden olacaktır. 



İkinci panzehir olan sodyum tiyosülfat, geniş bir siyanomethemoglobin havuzunu sonsuza 

dek tolere edilemeyeceği için gereklidir. Siyanür iyonunu vücuttan kalıcı olarak kaldırmak için 

bir kükürt donörü olan sodyum tiyosülfat, rhodanese’in karaciğer stoklarını active etmek için bir 

kofaktör olarak uygulanmaktadır. Bu reaksiyonun sonucunda rhodanese, idrarla zararsız şekilde 

atılan sodyum tiyosiyanata dönüştürülmektedir. Sodyum tiyosülfat sadece intravenöz olarak 

uygulanmaktadır. Kit, iki adet 50 ml’lik flakon içermektedir ve eğer hastaya birden fazla doz 

gerekiyorsa, ikinci flakonun yarısı (25 ml) uygulanmalıdır. ABD ordusu, standart %25’lik 

solüsyonun 1,65 ml/kg pediatrik dozda kullanılmasını önermektedir. Bu uygulama, 

karbonmonoksite maruz kalarak oksijen taşıma kapasitesi azaltmış olan yangın kurbanlarında 

methemoglobin biçimlendirici (nitrit) oluşmasını önlemek için uzun yıllar boyunca uygulanan 

standart bir yöntemdir ve direkt olarak sodyum tiyosülfat uygulanmaktadır. 

Hidroksikobalamin yaygın olarak Avrupa’da kullanılmaktadır ve 2007 yılında Gıda ve 

İlaç İdaresi tarafından alternatif siyanür panzehiri olarak ruhsatlandırılmıştır (Cyanokit©). 

Dolaşımdaki siyanüre stokiyometrik olarak (1:1) bağlanarak vücudun iyi bir şekilde tolere ettiği 

siyanokobalamini (vitamin B12) oluşturmaktadır. Bunun bir dezavantajı bulunmaktadır, o da 

yüksek hacimde hidroksikobalaminin büyük bir molekül olması ve 1:1 bağlanması nedeniyle 

intravenöz olarak uygulanmasıdır. Ayrıca, panzehir kitindeki nitrit ve tiyosülfat solüsyonlarının 

aksine, hidroksikobalamin tozdan (liyofilize halden) tekrar solüsyon haline getirilmesi 

gerekmektedir. Aynı hidroksikobalamin deride turuncu bir renk meydana getirme eğilimindedir. 

Paris itfaiyesinden elde edilen kapsamlı klinik çalışmalar, hidroksikobalaminin, ilk müdahaleyi 

yapan eğitilmiş kişiler tarafından olay yerinde tedavi amaçlı kullanılabileceğini kanıtlamaktadır. 

Yetişkin dozu sulandırıldıktan sonra 15 dakika içinde intravenöz olarak uygulanan iki adet 2,5 

g’lık flakonlardır ve gerektiğinde iki adet 2,5 g’lık flakonların ikinci dozu verilmektedir. Kendi 

içinde zararsız olmasına rağmen hidroksikobalaminin en sık görülen yan etkisi ‘kromatüri’dir 

(idrar mor renge döner). Yayınların çoğunda hidroksikobalamin kullanılanlarda sodyum 

tiyosülfat da verilmiştir. Bu yüzden, bu tedaviler birbirinden bağımsız değildir. 

Hidroksikobalaminin nitrite karşı üstünlükleri de vardır. Methemoglobinemiye (oksijen taşıma 

kapasitesinin düşmesi) veya hipotansiyona sebep olmaz ve hamilelerde kullanımı güvenlidir. 

Ancak uygulanması daha uzun sürer ve büyük hacimlerde infüzyonu gereklidir.10,11 Siyanür için 

panzehir uygulama önerileri Tablo 31.3’te özetlenmiştir. 

 



Tablo 31.3 Siyanür zehirlenmelerinde panzehir önerileri 

Hasta Hafif (Bilinci açık) Ciddi (Bilinci kapalı) Diğer tedaviler 

Çocuk Hastanın bilinci yerindeyse ve 

başka herhangi bir belirti ve 
semptom yoksa panzehir gerekli 

olmayabilir. 

Sodyum nitrit: 0,12-0.33 mL/kg, 

10 mililitreyi geçmeyecek 
şekilde %3’lük solüsyon, 5 

dakikadan daha kısa sürede 

olmamak üzere, veya 
hipertansiyon gelişmişse daha 

uzun sürede, yavaşça intravenöz 

yolla 

ve 

Sodyum tiyosülfat: %25’lik 

solüsyondan 1,65 mL/kg olacak 

şekilde intravenöz yolla 10-20 

dakika süreyle 

Hızlı bir şekilde intravenöz 
erişimin mümkün olmadığı 

durumlarda intraosseöz 

verilmeyi göz önünde 
bulundurun 

Sodyum nitrit sebepli ortostatik 

hipotansiyon için 0.09% salin 
infüzyonu ve yatay 

pozisyonlandırma önerilir. 

Ciddi asidoz durumlarında, eğer 
panzehir uygulanmasından sonra 

hala apneiklik devam ederse, 

sodium bikarbonat uygulamasını 
göz önünde bulundurun 

Erişkin Hastanın bilinci yerindeyse ve 

başka herhangi bir belirti ve 
semptom yoksa panzehir gerekli 

olmayabilir. 

Sodyum nitrit: %3’lük solüsyon 

10-20 mL 5 dakikadan daha kısa 
sürede olmamak, veya 

hipertansiyon gelişmişse daha 

uzun sürede, yavaşça intravenöz 
yolla 

ve 

Sodyum tiyosülfat: %25’lik 
solüsyondan 50 mL intravenöz 

yolla 10-20 dakika süreyle 

Hidroksokobalamin (Cyanokit©), 
bir viyal olay yerinde 

sulandırılarak, intravenöz, diğer 

bir efektif alternatif; 15 dakika 
boyunca ve gerekliyse tekrarlı 

şekilde 

 

 

Vesikantlar 

Vesikant ajanların prototipi olan kükürtlü hardal, I. Dünya Savaşı sırasında Belçika’daki 

savaş alanına ilk çıktığı andan beri askeri bir tehdit oluşturmaktadır. Modern zamanlarda, askeri 

potansiyelini korumanın yanı sıra, üretim kolaylığı ve aşırı etkinliği nedeniyle bir terörist tehdit 

oluşturmaktadır. Kükürtlü hardal, I. Dünya Savaşı’ndaki 1,3 milyon kimyasal kaybın %70’i ve 

İran-Irak savaşı sırasında tahmini 45.000 İranlı’nın kaybından sorumludur. Burada ayrıntılı bir 

şekilde tartışılmayacak olan azotlu hardal (hala kanser kemoterapisinde kullanılır), Levizit ve 

fosgen oksim diğer az önem taşıyan vesikantlardır.  



Kükürtlü hardal tüm epitel yüzeylerde hem sıvı hem de buhar olarak bir tehdit 

oluşturmaktadır. Periferik pulmoner ajanlar gibi hardalın etkileri maruz kaldıktan birkaç saat 

sonra ortaya çıkmaktadır. En sık etkilenen organlar, deri (eritem ve veziküller), gözler (hafif 

konjonktivitten şiddetli göz hasarına kadar değişen) ve hava yollarıdır (hafif hava yolu 

tahrişinden şiddetli bronşiyal hasara kadar değişen). Büyük miktarlarda hardala maruz kaldıktan 

sonra, kemik iliği öncü hücreleri hasar görmektedir. Bu da pansitopeni ve sekonder enfekiyona 

neden olmaktadır. Gastrointestinal mukoza zararı ve bazen de bilinmeyen bir mekanizmadan 

kaynaklanan bazen de merkezi sinir sistemi (MSS) hasarı görülebilir. Belirtiler için spesifik bir 

panzehir bulunmamakla beraber durumun idaresi tamamen destekleyicidir.12 

Hardal gazı aköz ortamda ter gibi yavaş çözünmektedir. Ancak çözündükten sonra, hızlı 

bölünen hücrelerde, özellikle DNA, hücre membranı ve hücre proteinleri ile reaksiyona giren son 

derece reaktif siklik etilen sülfonyum iyonlarını oluşturur. Hardal gazının DNA ile reaksiyona 

girip alkilleme yeteneği, onun ‘radyomimetik’ (radyasyona benzer hasar) etkileriyle 

karakterizedir. Hardal gazının birçok biyolojik etkisi vardır ancak gerçek etki mekanizması 

büyük oranda bilinmemektedir. Hardal vücuda girdikten birkaç dakika sonra doku ile reaksiyona 

girmektedir. Dolaşımdaki yarı ömrü son derece kısadır.  

Hardalın topikal etkileri gözler, hava yolları ve deride hassaslık sırasına göre ortaya 

çıkmaktadır. Absorbe edilen hardal gazı, kemik iliği, gastrointestinal kanal ve MSS’de etkiler 

oluşturabilir. Gastrointestinal yola doğrudan zarar verme, su veya gıdanın kontaminasyonu 

aracılığıyla bileşimin sindirime alınmasıyla da gerçekleşebilir. 

Eritem, hardalın sebep olduğu deri hasarının en erken ve en hafif şeklidir. Güneş yanığına 

benzemektedir ve kaşıntı, yanma veya batan tarzda ağrıya neden olmaktadır. Eritem buhara 

maruz kaldıktan sonra 2 saat ile 2 gün içinde ortaya çıkmaya başlar. Başlangıç zamanı, maruz 

kalmanın ciddiyetine, ortam sıcaklığına ve nemine, cilt tipine bağlıdır. En hassas bölgeler 

perineum, dış genital bölge, aksilla, antekübital fossa ve boyun gibi sıcak, nemli yerler ve ince 

hassas ciltlerdir. 

Erimatöz alanlarda daha sonra büller oluşturmak üzere birleşebilen küçük veziküller 

gelişebilir. Tipik büller kubbe şekilli, sarkık, ince duvarlı, yarı saydamdır ve eritem ile çevrilidir. 

Kabarcık sıvısı, berrak saman rengine sahip zardan geçen bir maddedir. Zamanla sarıya döner ve 

pıhtılaşma eğilimi gösterir. Sıvı, hardal gazı içermez ve kendisi vesikant değildir. Yüksek dozda 

sıvı maruziyetinden kaynaklanan lezyonlar, periferde kabarcık oluşumu ile merkezi bölgede 



koagülasyon nekrozunun gelişmesi ile olabilir. Bu lezyonların iyileşmesi daha uzun sürer ve 

düşük maruz kalma düzeylerinde görülen komplikasyonsuz lezyonlara kıyasla sekonder 

enfeksiyona daha yatkındır. Ciddi lezyonlarda deri transplantasyonu gerekebilir (Şekil 31.1). 

 

 

Şekil 31.1. Kükürtlü hardal maruziyeti. Patlayıcı mühimmat teknisyeni, I. Dünya Savaşı turundan kalma eski 

bir sıvı kükürt hardalını etkisiz hale getirmeye çalışırken temas etti. Fotoğraf, hastanın ve Temple Üniversitesi 

Yanık Ünitesi’nin izniyle Newmark tarafından Philedelphia, Pennsylvania’da çekildi. 

 

Kükürtlü hardal, merkezi olarak etkili bir pulmoner toksik ajandır. Primer hava yolu 

lezyonu mukoza nekrozu olup, altta yatan düz kası hasara uğratmaktadır. Hasar, üst solunum 

yollarında başlar ve doza bağlı olarak alt hava yollarına iner. Genelde, fatal seyrettiğinde 

terminal hava yolları ve alveoller etkilenir. 

Hava yolu mukozasının nekrozu, merkezi olarak etkili olan pulmoner ajanlar gibi, epitel 

debrisin dökülmesine, kabuklaşmaya veya yalancı membran şekillenmesine neden olmaktadır. 

Bu membranlar bronşun tıkanmasına neden olabilir. I. Dünya Savaşı sırasında, yüksek dozda 

hardal maruziyeti vakaların küçük bir kısmında akut ölüme neden olmuştur. 

Hardal buharı yaralanmalarında en hassas organ gözlerdir. Latent periyot konsantrasyona 

bağlı olmakla birlikte, cilt yaralanmasına kıyasla göz yaralanması için daha kısadır. Düşük doz 

buhara maruz kaldıktan sonra ortaya çıkan göz kızarıklığı ile farkedilen tahriş görülen tek etki 

olabilir. Doz arttıkça, yaralanma kademeli olarak daha şiddetli konjunktivit, fotofobi, 

blefarospazm, ağrı ve ciddi görme bozukluğuna yol açabilen kornea hasarını da içerir. 

Göz yaralanmalarının yüzde doksanında 2 hafta ile 2 ay arasında sekelsiz iyileşme 

görülmektedir. Lens ile iris arasındaki skarlaşma şiddetli maruziyette görülebilir; bu skarlaşma 

pupil hareketlerini sınırlayabilir ve mağdurlarda glokoma yol açabilir. En ağır hasara ise sıvı 



hardal sebep olmaktadır. Gözün yoğun bir şekilde maruziyeti sonrasında, şiddetli korneal hasar 

oluşarak kornea laserasyonu ile gözkaybedilebilir. Bazı bireylerde ise maruz kalındıktan 10-20 

yıl sonra kornea ülseri ile ilişkili kronik göz irritasyonu tanımlanmıştır. 

İran-Irak Savaşı’nda birkaç İranlı yaralıda, geç başlangıçlı körlüğe neden olan korneaların 

gecikmiş neovaskülarizasyonu gelişmiştir. Bunun, hardal gazı keratopatisi olarak bilinen bir 

hayvan modeli bulgusu ile olan ilişkisi aktif bir araştırma alanıdır.13 

Gastrointestinal sistemin mukozası ya sistemik absorbsiyondan ya da ajanın 

sindiriminden dolayı hardal hasarına duyarlıdır. Az miktarda hardal maruziyeti, bulantıya ve 24 

saat devam eden olası kusmalara neden olacaktır. Bulantı ve kusmanın mekanizması henüz 

anlaşılmamıştır, ancak hardalın kolinerjik benzeri bir etkisi bulunmaktadır. Hardalın MSS’ye 

etkileri de zayıf bir şekilde tanımlanmıştır. Büyük maruz kalmalar hayvanlarda nöbetlere neden 

olabilir. I. Dünya Savaşı ve İran’dan gelen raporlar az miktarda hardala maruz kalan kişilerin 

davranışlarını durgun, hissiz ve letarjik olarak tanımlamışlardır. Bu raporlar, küçük psikolojik 

sorunların bir yıl veya daha uzun süre devam edebileceğini göstermektedir. 

Hardal toksisitesi olan vakaların çoğunda ölüm nedeni sepsis ve solunum yetmezliğidir. 

Yalnızca şiddetli maruziyette yalancı membran oluşumu ve ajan ile indüklenen laringospazm 

sonucu mekanik tıkanıklık ilk 24 saat içinde önemlidir. Maruz kalındıktan sonraki üçüncü günden 

beşinci güne kadar çıplak nekrotik mukozanın invazyonundan dolayı sekonder bir bakteri 

pnömonisi beklenebilir. Üçüncü ölüm dalgası, sepsis yoluyla ölüme neden olan ve maruz 

kalımdan 7-21 gün sonra zirve noktasına ulaşan, ajan tarafından tetiklenen kemik iliği 

baskılanması nedeniyle oluşmaktadır. Kemik iliği baskılanması ile ilgili erken uyarı 24 saat gibi 

erken bir sürede başlayan lenfosit sayısındaki düşüştür. Polimorfonükleer hücreler başlangıçta 

yükselebilir fakat 3-5 güne düşmeye başlayabilir. 

Hardal toksisitesinden ciddi şekilde zarar görmüş olan bir hastaya, herhangi bir kritik 

hastaya verilen genel destekleyici tedavinin yanı sıra yanık bulunan hastaya uygulanan özel 

tedavinin de uygulanması gerekmektedir. Bunun için; sistemik analjeziklerin bolca kullanımı, 

sıvı ve elektrolit dengesinin korunması, beslenme desteği, uygun antibiyotik kullanımı ve diğer 

genel tedbirler gereklidir. Daha önce belirtildiği gibi, hardal maruziyeti için spesifik bir panzehir 

mevcut değildir. Bunun için bir yüzyılı aşkın süredir araştırmacıların gözünden kaçan altta yatan 

patofizyolojinin daha iyi anlaşılmasını beklemek gerekebilir.  



Hardala maruz kalan bir hastanın yönetimi güneş yanığı benzeri eritem için semptomatik 

bakım sağlanması gibi temel tedaviden, yanıkları olan bir bireye sağlanan kritik bakım, 

immünsupresyon ve çoklu sistem tutulumu gibi karmaşık müdahalelere kadar farklılık 

gösterebilir. Ciltte soyulmuş alanlar gelişmeden önce, özellikle az şiddetli maruziyet 

durumlarında, topikal kortizon kremler veya losyonlar faydalı olabilir. Bazı temel araştırma 

verileri, antiinflamatuvar preperatların erken kullanımda faydalı olabileceğini göstermektedir. 

Küçük kabarcıklar (<1–2 cm) sağlam bırakılmalıdır. Daha büyük olan büller sonunda 

bozulacağından dikkatlice açılmalıdır. Aşınan bölge, tuzlu su, sabunlu su veya diğer steril 

solüsyonlar ile günde üç ile dört kez yıkanmalıdır. Daha sonra, bol miktarda gümüş sülfadiazin 

veya mafenid asetat gibi topical bir antibiyotik ile 1-2 mm kalınlığında kaplanır. Bazı uzmanlar 

ise büyük kabarcıklara steril iğne ile yapılan drenaj ile kabarcığın üst derisini steril bir sargı 

olarak kullanmayı savunmaktadırlar. Hardalın sebep olduğu kabarcığın içindeki sıvı sadece steril 

doku sıvısıdır, kükürtlü hardal değildir. Sağlık personeli bulaşmadan korkmamalıdır. 

Sistemik analjezikler, özellikle hasta manipülasyonundan önce bol miktarda 

kullanılmalıdır. Sıvıların ve elektrolitlerin izlenmesi her hasta için önemlidir. Bununla birlikte, 

hardala maruz kalındıktan sonra görülen sıvı kaybı, daha derin termal yanıklarda görülenler 

kadar büyük değildir. Avrupa’da hastaneye gönderilen birkaç İranlı’da aşırı hidrasyon pulmoner 

ödeme neden olmuştur.  

Düşük miktarda buhara maruz kalındığında ortaya çıkan konjunktival tahrişe, gözler iyice 

sulandıktan sonra kullanılan bir dizi oftalmik solüsyon cevap verecektir. Günde birkaç kez 

yüzeysel olarak uygulanan antibiyotik, enfeksiyon insidansını ve şiddetini azaltacaktır. Hayvan 

laboratuvar verileri, ticari olarak satılan ve erken dönemde yüzeysel olarak uygulanan 

antibiyotik/glukokortikoid oftalmolojik merhemlerinin dikkat çekici sonuçlar ortaya koyduğunu 

göstermektedir. Topical glukokortikoidlerin tek başına kanıtlanmış değeri yoktur, ancak ilk 

birkaç saat veya birkaç gün boyunca kullanılması, iltihaplanmayı ve sonradan gelen hasarı önemli 

ölçüde azaltabilir. Oftalmolojik konsültasyon gösterilmektedir ve glukokortikoidlerin daha fazla 

kullanılması uzman kişinin takdirine bağlı olmalıdır. Vazelin veya benzeri bir madde, yapışmayı 

önlemek için göz kapaklarının kenarlarına düzenli olarak uygulanmalıdır. 

Maruz kaldıktan sonra 12-24 saat içinde gelişen ateş ve lökositoz tarafından eşlik edilen öksürük 

ve nefes darlığı bir kimyasal pnömoninin belirtisidir. Klinisyen bu süreci yönetmek için 

profilaktik antibiyotik kullanmaktan kaçınmalıdır. Enfeksiyon, sıklıkla üçüncü ve beşinci 



günlerde görülmektedir ve ateş, pulmoner infiltratlar ve balgamda renk değişikliği ile birlikte 

üretimininde bir artış ile işaret vermektedir. İlk antibiyotik tedavisinde, balgamdan elde edilen 

Gram boyama bulguları beklenmelidir, böylece, dozajlar balgam kültürü ve duyarlılık 

sonuçlarına gore uyarlanabilir. Araştırmalar, İran-Irak Savaşı gazilerinin 400-600 mg/gün dozda 

eritromisin uygulanan tedaviye yanıt veren kimyasal bir pnömoni geliştirebileceğini, ancak 

antibiyotik tedavisinin hardala maruziyetten sonra 6 ay devam ettirilmesi gerektiğini öne 

sürmektedir. 

Entübasyon, larinks spazmı veya ödem için gerekli olabilir, bu da nekrotik inflamatuvar 

debrisin daha iyi ventilasyonunu ve emilmesini kolaylaştırmaktadır. PEEP’nin erken kullanımı 

veya devamlı pozitif hava yolu basıncı (CPAP) yararlı olabilir. Yalancı membran oluşumu, 

nekrotik debrisin çıkarılması için fiber optik bronkoskopi gerektirebilir. Bronkodilatörler 

bronkospazmın tedavisinde etkilidir. Bronkospazmın daha da hafifletilmesi gerekiyorsa 

glukokortikoidler eklenmelidir. Aksi taktirde, glukokortikoidlerin rutin olarak kullanılmasının 

faydalı olduğu hakkında çok az kanıt vardır. 

Lökopeni, hardalın sistemik absorbsiyonundan yaklaşık 3 gün sonra başlar. Kemik iliği 

baskılanması 7-14 gün içinde maksimuma ulaşır. İran-Irak Savaşı’nda, beyaz kan sayımı ≤ 200 

hücre/µL olan hastaların hayatı genellikle ölümle sonuçlanmıştır. Bu değer, hardal toksistesinin 

kendi özelliği değilidr, genel bir bağışıklık sistemi başarısızlığının bir göstergesidir. Bu kadar 

düşük beyaz hücre sayımına ulaşan AIDS hastalarının da ölüm riski yüksektir. Bağırsakların 

absorbe edilemeyen antibiyotiklerle sterilize edilmesi, enterik organizmalardan kaynaklanan 

sepsis olasılığını azaltmak için düşünülmelidir. Hücresel replasman (kemik iliği transplantları 

veya transfüzyonları) başarılı olabilir. Yapılan bir çalışmada, granülosit koloni uyarıcı faktör, 

kükürtlü hardala maruz kalan insan olmayan primatlarda kemik iliği toparlanması için geçen 

zamanda %50’lik bir kısalma meydana getirmiştir ve hardala maruz kalan insanlar üzerinde 

kullanımı da düşünülmelidir.14 Antiemetikler gastrointestinal yan etkiler için gerekli olabilir. 

Hardal, körlüğe sebep olan gecikmiş korneal neovaskülerizasyon, kronik pnömoni veya ‘hardal 

akciğer’, etkilenen bölgelerde kalıcı cilt işlevi bozukluğu ve başlıca pulmoner olmak üzere kanser 

insidansında olası artışı içeren çoklu organ kronik sekelleri oluşturma potansiyeline sahiptir. 

Yakın zamanda yapılan bir inceleme, İranlı kazazedelerden elde edilen deneyimleri 

özetlemektedir.15 



Levizit, kükürtlü hardal benzeri semptomlara neden olan, kimyasal olarak farklı bir 

ajandır. Ancak, levizit ve kükürtlü hardal arasında iki önemli klinik farklılık bulunmaktadır. 

Levizit doğrudan cildi tahriş edicidir, bu nedenle maruz kalındığında erken teşhisi daha olasıdır. 

Bu, arındırmanın sistemik hasarının önlenmesinde daha etkili olabileceği anlamına gelmektedir; 

böylece askeri veya sivil bir terör saldırısı için kullanım olasılığını azaltır. Diğer fark ise levizitin 

arsenik bileşiği olmasıdır ve dolayısıyla arseniğe bağlanan bir şelatlama ajanı ile tedavi edilebilir. 

Panzehir, İngiliz anti-levizit veya dimerkaprol, 1930’lu yıllarda geliştirildi ve bir şelatlama ajanı 

olarak mevcut durumdadır. Panzehirin ABD Gıda ve İlaç İdaresi tarafından tek onaylı formülü, 

bazı hastaların alerjik olduğu fıstık yağı içinde çözülen intramüsküler (İM) kullanılan ajandır. 

Sinir Ajanları  

Organofosfatlı sinir ajanları kimyasal savaş ajanları içinde en ölümcül olanlarıdır. 

Sinaptik asetilkolinesteraz inhibisyonu ile akut kolinerjik kriz oluştururlar. Solunumun 

baskılanması nedeniyle gerçekleşen ölüm saniyeler ile dakikalar arasında ortaya çıkar.16 

Klasik sinir ajanları tabun (GA), sarin (GB), soman (GD) siklosarin (GF) ve VX’I 

içermektedir. VX’e benzeyen VR, eski Sovyetler Birliği tarafından üretilmişti. İki harfli kod, bir 

NATO uluslararası uzlaşımıdır ve hiçbir klinik önem taşımamaktadır. Sinir ajanlarının tamamı 

standart sıcaklık ve basınçta sıvı olan organofosfor bileşikleridir. ‘G’ ajanları, yağlı olan 

siklosarin dışında, su ile hemen hemen aynı hızda buharlaşır. Siklosarin ise genellikle yüzeye 

bırakıldıktan sonra 24 saat içinde buharlaşır. Yüksek uçuculuğu, kullanılan miktar gözetmeksizin 

ciddi bir buhar riski oluşturmaktadır. Tokyo metro saldırısında, semptomatik hastaların tamamı 

metro araçlarının zeminine dökülen sarin buharını solumuşlardır. VX, yağlı bir sıvı olduğu için 

hariç tutulmaktadır. Düşük buhar basıncı, buhar açısından daha az tehlikeli olmasını sağlar ancak 

potansiyel olarak daha büyük bir çevresel tehlike oluşturur.  

Sinir ajanlarından tabun ve sarin, ilk kez İran Körfez Savaşı (1984-1987) sırasında İran’a 

karşı Irak tarafından kullanılmıştır. Bu ajanlardan etkilenen işi sayısı tahminleri, 20.000 ile 

100.000 arasında değişmektedir. 

Asetilkolinesteraz inhibisyonu, sinir ajan zehirlenmesinin hayati tehlike oluşturan büyük 

etkilerini açıklamaktadır. Panzehir tedavisi ile bu inhibisyonun tersine çevrilmesi etkilidir, bu da 

bu zehirlerin birincil toksik etkisinin bu inhibisyon olduğunun ispatıdır. Kolinerjik sinapslarda 

postsinaptik membrana bağlı olan asetilkolinesteraz, nöron uyarımını sonlandırmak ve böylece 

kolinerjik iletimi düzenlemek üzere işlev görmektedir. Asetilkolinesterazın inhibisyonu salınan 



asetilkolin nörotransmitterinin anormal şekilde birikmesine neden olmaktadır. Bu da, kolinerjik 

kriz olarak ortaya çıkan hedef organların aşırı uyarılmasına yol açmaktadır. Eğer doz yeterince 

fazlaysa, sinir ajanına maruz kalmanın etkileri buhar ve sıvı formlara maruziyette aynıdır. Ancak, 

belirti başlangıcının hızı ve sırası farklı olacaktır. 

Hem savaş alanı hem de terörist seneryolarda sinir ajanı ile temas, ezici çoğunlukla en 

olası maruz kalma yoludur. Buhara maruz kalma, toksinin kolinerjik sinapslara rastladığı sırada 

kolinerjik semptomlara neden olacaktır. İnsan vücudunda en çok maruz kalan sinanpslar pupiller 

kaslardadır. Sinir ajanı buharı korneayı geçerek bu sinapslarla etkileşime girer ve miyozise neden 

olur. Bu etkiler Tokyo metro kurbanları tarafından ‘dünyanın kararması’ olarak tarif edilmiştir.23 

Nadiren göz ağrısı ve bulantıya sebep olurlar. Sonrasında, gözlerde, burunda ve farinkste yer alan 

ekzokrin bezler buhara maruz kalır ve buradaki kolinerjik aşırı yük lakrimasyon, burun akıntısı 

ve tükürük gibi salgılarda artışa neden olur. Son olarak, toksin, bronkore ve bronkospazma neden 

olan bronşiyal düz kas ve üst solunum yolundaki bezlerle etkileşir; bunların kombinasyonu 

hipoksiye neden olabilir. 

Buhar solunduktan sonra, ajan alveolar kapiller membrandan geçerek kan dolaşımına girer 

ve dolaşımdaki kolinesterazları, özellikle serbest bütirilkolinesterazı ve eritrosit 

asetilkolinesterazı inhibe etmektedir. Her iki enzim de analiz edilebilir ancak kolinesteraz 

seviyeleri sağlıklı bireyde değişken olduğu için bazal seviyesi olmadan kolaylıkla 

yorumlanamayabilir. 

Gastrointestinal sistem, genellikle kan yoluyla taşınan sinir ajanına maruz kaldıktan sonra 

semptomatik hale gelen ilk organ sistemidir. Kolinerjik aşırı yük, abdominal kramplara ve ağrıya, 

mide bulantısına, kusmaya ve ishale neden olur. Gastrointestinal sistem dahil olduktan sonra sinir 

ajanları kalbi, uzak endokrin bezleri, kasları ve beyni etkiler. Kalbe otonomik girdinin hem vagal 

(parasempatik) hem de sempatik taraflarında kolinerjik sinaps olduğu için kalp atış hızı ve kan 

basıncındaki değişiklikler önceden tahmin edilemez. Daha önce de tartışıldığı gibi, uzak 

bölgedeki egzokrin aktivite tükrük, burun, solunum ve ter bezlerinde aşırı salgı üretilmesine 

neden olarak hastanın ‘sırılsıklam olmasına’ sebep olur. Kan yoluyla taşınan sinir ajanları, iskelet 

kaslarındaki nöromüskülar kavşakları aşırı derecede uyarır ve seğirme ile seyreden fasikülasyona 

neden olur. Süreç devam ederse, sonunda kas hücrelerindeki adenozin trifosfat tükenecek ve 

gevşek felç oluşacaktır. Post sinaptik membrandaki aşırı uyarılma bu yapılardaki depolarizasyonu 



uzatabilir. Bu da sonuç olarak nörotransmisyonun engellenmesine ve gevşek felcin artmasına yol 

açar. 

Kolinerjik sistemin beyinde yaygın olarak dağılımı sebebiyle, kan yoluyla taşınan sinir 

ajanlarının yeterli dozlarda olması, ani bilinç kaybına, nöbetlere ve merkezi apneye yol açarak 

birkaç dakika içinde ölüme neden olmaktadır. Solunum destekleniyorsa, status epileptikus ortaya 

çıkabilir. Durum devam ederse, nöronal ölüm ve kalıcı beyin fonksiyon bozukluğu ortaya 

çıkabilir. Birkaç hafif sinir ajan zehirlenmesi vakasında hastalar iyileşmiştir, ancak asabiyet, uyku 

bozuklukları ve diğer spesifik olmayan nörodavranışsal belirtiler rapor edilmiştir. Bunlar, travma 

sonrası stresin veya direkt sinir ajan toksisitesinin iyi anlaşılmamış olduğunu yansıtabilir. 

İlk maruziyet anından sinir ajanı buharının solunması sonucunda tam gelişmiş kolinerjik 

kriz durumun ortaya çıkması arasında dakikalar veya hatta saniyeler olabilir, ancak bir depo 

etkisi yoktur. Bu nedenle, semptomlar saatler boyunca ilerleme göstermez ve maksimum toksik 

etkilere oldukça hızlı bir şekilde ulaşılır. Sinir ajanlarının dolaşımdaki yarı ömrü kısa 

olduğundan, hasta panzehirle veya destekleyici bakımla tedavi edilirse iyileşme, sonrasında 

kötüleşmeksizin hızlı olmaktadır. 

Sıvı sinir ajanlarına maruz kalma, semptom başlangıcının hızı ve sırası açısından farklılık 

göstermektedir. Sağlam bir deri üzerindeki sinir ajanı kısmen buharlaşır ve kısmen emilir, 

nöromüsküler kavşaklarla karşılaştığında lokal terlemeye ve daha sonra da lokal fasikülasyonlara 

sebep olur. Kas içine girdikten sonra dolaşıma girer ve gastrointestinal rahatsızlık, solunum 

sıkıntısı, kalp hızı değişiklikleri, yaygın fasikülasyonlar ve seğirme, bilinç kaybı, nöbetler ve 

merkezi apne neden olur. Süreç, buhar solunmasından çok daha uzundur; büyük, ölümcül bir 

damlanın etki göstermesi bile 30 dakikaya kadar sürerken, ölümcül düzeyin altındaki dozlarda 

toksisite saptanması 18 saati bulabilir. Tedaviyi başlattıktan saatler sonra ortaya çıkan klinik 

bozulma, buhara maruz kalmadan çok, sıvıyla maruziyette daha olası bir durumdur. Bununla 

birlikte buhar solunmasında pratik olarak kaçınılmaz olan miyozis, sıvı maruziyetlerinde her 

zaman belirgin değildir ve en son ortaya çıkan semptom olabilir. Bunun nedeni, pupiller kasın 

sistemik dolaşımdan göreceli olarak izolasyonudur. 

Bir sinir ajanı spesifik tedavi (oksimler) ile uzaklaştırılmazsa, kolinesteraza bağlanması 

esasen geri döndürülemez. Eritrosit asetilkolinesteraz aktivitesi günde yaklaşık %1 oranında 

iyileşir. Plazma bütirilkolinesteraz daha çabuk iyileşir ve doku enzim aktivitesinin iyileştirilmesi 

için daha iyi bir kılavuzdur.  



Akut sinir ajanı zehirlenmesi, arındırma, solunum desteği ve üç farklı panzehir, bir 

antikolinerjik, bir oksim ve bir antikolvulsan ile tedavi edilir. Akut vakalarda, bu tedavilerin tüm 

biçimleri eş zamanlı verilebilir. Sinir ajanı zehirlenmesinden ölüm neredeyse her zaman solunum 

yetmezliği sebebiyledir. Artan direnç ve sekresyonlar nedeniyle ventilasyon karmaşık hale 

gelecektir. Müdahaleyi kolaylaştıracağı için atropin, havalandırma öncesinde veya başladığında 

verilmelidir. 

Teorik olarak sinir ajanı zehirlenmesini tedavi etmek için herhangi bir antikolinerjik 

kullanılabilir; ancak dünya genelinde tercih, geniş sıcaklık stabilitesi ve hızlı etkinliği nedeniyle 

atropinden yanadır. Atropin intramüsküler veya intravenöz olarak uygulanabilir. Muskarinik 

sinapslarda kolinerjik aşırı yükü hızla tersine çevirir ancak nikotinik sinanplarda çok az etkiye 

sahiptir. Bu nedenle, atropin, sinir ajanlarının hayatı tehdit eden solunum etkilerini hızlıca tedavi 

edebilir, ancak nöromüsküler ve muhtemel sempatik etkilerini tersine çeviremez. Bu alanda, bazı 

ülkelerdeki askeri personele, intramüsküler kullanım için otomatik enjektör formunda 2 mg 

atropin içeren MARK I kitleri sağlanmaktadır (Şekil 31.2). Ek olarak, bazı sivil ajanslar bu ürünü 

stoklamaktadır (Birleşik Devletler’de Gıda ve İlaç İdaresi tarafından onaylanmıştır). Tek seferde 

yalnızca bir tam otomatik enjektör dozu verilebilir, bu sebeple de ilacı birden fazla bireye bölerek 

kullanmak mümkün değilidir. İlk yükleme dozu, 2,4 veya 6 mg’dır, hastanın soluması ve salgıları 

iyileşene kadar her 5-10 dakikada bir tekrarlar halinde tedavi verilir. İranlılar ise İran-Irak Savaşı 

sırasında balangıçta oksim kaynağının kısıtlı olduğundan daha yüksek dozlarda kullanılır. Şu an 

pediatrik otomatik enjektörler, hızlı intramüsküler uygulaması için 0,5 ve 1 mg’lık dozajlarda 

bulunmaktadır; buna rağmen, uygulama mümkün olduğunda intravenöz yol (özellikle küçük 

çocuklarda) tercih edilir. Intramüsküler veya intravenöz olarak hastaya atropin tedavisi 

uygulamanın herhangi bir üst sınırı yoktur. Ciddi şekilde ajandan etkilenen hastalarda ortalama 

yetişkin dozu genellikle 20-30 mg’dır. 

Sistemik toksisitesi bulunmayan, miyozisli, hafif semptomatik hastada, atropin veya 

homatropin göz damlası tedavi için yeterli olabilir. Bu, kabaca 24 saat süren midriyazis 

durumunu yaratır. Diğer bütün işaret ve semptomlar çözülmüş olsa bile, hissiz miyozis veya 

kusurlu odaklanma haftalarca ve hatta aylarca kalabilir. 

 



 

Şekil 31.2. MARK I çiftli otomatik enjektör kiti 2 mg atropin ve 600 mg 2-pralidoksim klorür içerir. ATNAA 

tarafından önce askeri daha sonra sivil kullanım amacıyla değiştirilmiştir. Fotoğraf, Birleşik Devletler Kara 

Kuvvetleri Kimyasal Savunma Tıbbi Araştırma Enstitüsü, Aberdeen Proving Ground, Maryland izniyle 

yayınlanmıştır. 

 

Oksimler, aktif bölgesi bir sinir ajanına bağlanmış, bir kolinesteraz enzimini yeniden 

aktifleştirebilen nükleofillerdir. Oksimlerle yapılan tedavi, enzimi sinir ajanından ayırarak normal 

enzim fonksiyonunu geri kazandırır. Bu panzehirlerin hedefi nikotinik reseptörlerdir ve esas 

olarak kas paralizinin geri çevrilmesinde etkilidir. Salgılar veya bronkospazm üzerinde çok az 

etkisi vardır. Oksim tedavisi, yaşlanma olarak adlandırılan kimyasal bir süreçle sınırlıdır. 

Oksimlerin sinir ajanlarında etkili olabilmesi için bir yan zincir molekülünün bulunmasını 

gerektirir. Bu yan zincir, biyolojik süreçler vasıtasıyla, sinir ajanından karakteristik bir şekilde 

zamana bağlı olarak uzaklaştırılır. Yan zincir çıkarıldığında, sinir ajan-enzim kompleksi 

‘yaşlanır’. Yaşlanmış kompleksler negatif yüklüdür ve oksimler negatif yüklü molekülleri tekrar 

aktifleştiremezler. Bu nedenle oksimler bağlı oldukları sinir ajanının yaşlanması üzerine 

kolinesteraz enzimlerini yeniden aktifleştiremezler. Her biri karakteristik olarak benzersiz bir 

şekilde yaşlandığından, pratik etki, bir sinir ajanından diğerine farklılık gösterir. VX, esasen hiç 

yaşlanmamaktadır, sarin 3-5 saat içinde yaşlanırken, tabun daha uzun bir sürede yaşlanmaktadır. 

Klinik görüşle bakıldığında göz ardı edilebilen ve tedavi edilmeyen akut sinir ajanı maruziyetinde 

bütün bu oranlar hastanın umulan ömründen daha uzundur. Öte yandan soman, 2 dakikada 

yaşlanır. Bu sebeple, maruz kaldıktan sadece birkaç dakika sonra oksimler soman zehirlenmesini 

tedavide faydasızdırlar. Kullanılan oksim ülkeye göre değişmektedir; Amerika Birleşik 

Devletleri, 2-pralidoksim klorürü (2-PAM Cl) onaylamış ve sahaya çıkarmıştır. MARK I kitleri, 

600 mg’lık 2-PAM Cl otomatik enjektörü içermektedir. Başlangıç yükleme dozları 600, 1,200 

veya 1,800 mg’dır. Yetişkinlerde 45 mg/kg verildikten sonra kan basıncında yükselme meydana 



gelebileceğinden, 2-PAM Cl kullanımı intramüsküler olarak 1,800 mg/saat ile sınırlandırılmıştır. 

Daha fazla oksim verilemediği durumlarda yalnızca atropin önerilir. Hastane ortamında, 2,5-25 

mg/kg dozunda intravenöz olarak uygulanan 2-PAM Cl’nin, inhibe durumda olan kolinesterazın 

%50’sini yeniden etkinleştirdiği bulunmuştur. Her zamanki öneri, 1-1,5 saatlik süreçte 2500 

mg’dan fazla olmayacak şekilde, 20-30 dakika boyunca intravenöz olarak 1000 mg 

uygulanmasıdır. 

Çocuklar için doz önerileri yetişkinlere göre daha az kesinlik gösterir ve erişkinlerden 

yapılan tahminlere dayanmaktadır; çocuklarda daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.18 10-12 

kg’dan daha küçük çocuklar için otomatik enjektörler, hatta pediatrik dozlar bile pratik 

olmayabilir. Ayrıca, çocuklarda klinik sendromların tanınması daha zor olabilir; özellikle 

çocuklarda nöbetler sıklıkla tonik-klonik hareketler olmaksızın ortaya çıkar ve gözden kaçabilir. 

ABD Gıda ve İlaç İdaresi, 2,1 mg atropin ve 600 mg 2-PAM Cl içeren tek kartuşlu bir otomatik 

enjektör olan ATNAA’yı (Otomatik kartuşlu sinir ajanı panzehiri) onaylamıştır (Şekil 31.3). Bu 

dozlar MARK I kitine biyo-eşdeğer dozlardır, ancak uygulama süresi MARK I kitinin yarı süresi 

kadardır (İki değil sadece bir enjeksiyon gerektirir). Bu ürünün sivil kullanım için olanının ismi 

DuoDote©’tur. DuoDote© Stratejik Ulusal Stok’un sivil acil durumlarda kullanmak için 

konuşlandırdığı CHEMPACK kitlerinde kademeli olarak MARK I kitinin yerine geçmektedir. 

Organofosfat içerikli tarım ilaçlarına maruz kalan hastalar üzerinde yapılan çalışmalar 

oksim tedavisinin mevcut çevrede etkisiz olduğunu göstermiştir. Bu kısıtlama sinir ajanı 

zehirlenmeleri için, en azından yaygın olarak kullanılan hayvan modellerinde, geçerli değildir. 

Günümüzde, sinir ajanı maruziyetinden şüphelenilmesi veya doğrulanması durumunda oksim ile 

tedavi en tedbirli tavsiye gibi görülmektedir. 

 

 

Şekil 31.3. Otomatik kartuşlu sinir ajanı panzehiri, 2,3 mg atropin ve 600 mg 

2-pralidoksim klorür içerir. Bu çift bölmeli ordu versiyonudur; sivil 

versiyonunun adı DuoDote’tur. Fotoğraf, Birleşik Devletler Kara Kuvvetleri 

Kimyasal Savunma Tıbbi Araştırma Enstitüsü, Aberdeen Proving Ground, 

Maryland izniyle yayınlanmıştır. 

 



 

Sinir ajanı kaynaklı nöbetler, status epileptikus için kullanılan standart antikonvülzanlara 

cevap vermez. Bu status durumunu durdurduğu gösterilen tek antikonvülzan sınıf 

benzodiazepinlerdir. Çeşitli benzodiazepinler, özellikle midazolam, hayvan modellerinde sinir 

ajanı kaynaklı nöbetler karşısında gayet iyi çalışmasına rağmen, diazepam, Birleşik Devletler’de 

insanlarda nöbetler için onaylanan tek benzodiazepindir. Diazepam, intramüsküler kullanım için 

10 mg’lık enjektörlerde üretilir ve bu amaçla ABD askeri kuvvetlerine verilir. Sivil ajanslar, 

hastanede pratikte genelde pek kullanılmayan bu ürünü, sinir ajanı için konvülsif panzehir 

(SAKP) stoklamaktadırlar. Hayvan çalışmalarından yapılan tahminler, yetişkinlerin sinir ajanı 

kaynaklı status epileptikusunu durdurmak için muhtemelen 30-40 mg diazepamın intramüsküler 

olarak gerekeceğini göstermektedir. Hastanede veya otomatik enjektörleri kaldıramayacak kadar 

küçük bir çocukta, intravenöz diazepam benzer dozlarda kullanılabilir. Klinisyenler nöbetler ile 

sinir ajanı zehirlenmesinin nöromüsküler bulguları ile karıştırabilir. Hastanede, konvulsif 

olmayan status epileptikus, gerçek nöbetler ve postiktal paralizi arasında ayrım yapabilmek için 

erken ensefalografi önerilmektedir. İntravenöz olarak kullanılan lorazepam da etkilidir. Akut sinir 

ajanı zehirlenmesinin tedavisi için panzehir önerisi Tablo 31.4’te bulunmaktadır. 

Birleşik Devletler Ordu’su tarafından yürütülen kapsamlı hayvan çalışmalarında, sinir 

ajanı kaynaklı nöbetlerin durdurulmasında midazolam, diazepam ve test edilen bütün diğer 

benzodiazepinlerden daha etkili bulundu. Bu bölüm yazıldığı sırada, Midazolam, antikonvülzan 

olarak Gıda ve İlaç Dairesi onayına sahip değildi, ancak onay olmamasına bu amaçla yıllardır 

kullanılmaktaydı. Bu amaçla Midazolam için Yeni İlaç Başvurusu’nın Gıda ve İlaç Dairesi’nce 

kabul edileceği ve onayın yakında çıkacağı umuluyor. Bu dönüm noktasına erişildiğinde hem 

ordu hem de sivil yetkililer antikonvülzan seçimi olarak intramüsküler Midazolam önermeyi 

planlıyorlar. Bu çaba içindeki önemli bir dönüm noktası NIH tarafından finanse edilen büyük bir 

klinik çalışmanın 2012’de tamamlanmasıydı. Bu çalışmada, bir topluluk ortamında, herhangi bir 

sebeple oluşan status epileptikusun durdurulmasında intramüsküler Midazolam uygulamasının 

intravenöz lorazepam uygulamasından çok daha etkili olduğu gösterildi. Midazolam ile elde 

edilen gelişmiş sonuçlar büyük oranda otomatik enjektör yoluyla intramüsküler ilaç 

uygulamasının daha kısa zamanda gerçekleşmesinden türetilmiştir. Bu çalışma, intramüsküler 

otomatik enjektörlerin sivil uygulamada ilk defa genel kullanımının kapısını açtı.19 

 



Tablo 31.4 Sinir ajanlarına maruziyette panzehir önerileri 

 

Hasta yaşı 

Panzehirler 

Hafif/Orta Etkiler 

 

Ciddi etkiler 

 

Diğer tedaviler 

Bebek (0-2 yaş) Atropin: 0,05 mg/kg 

intramüsküler veya 0.02 mg/kg 
intravenöz;  

ve 

2-PAM Cl: 15 mg/kg 
intramüsküler veya intravenöz 

(yavaşça) 

Atropin: 0,1 mg/kg 

intramüsküler veya 0.02 mg/kg 
intravenöz;  

ve 

2-PAM Cl: 25 mg/kg 
intramüsküler veya 15 mg/kg 

intravenöz (yavaşça) 

Ciddi maruziyet durumlarında 

panzehir uygulamasından sonra 
destekli ventilasyon 

Çocuk (2-10 yaş) Atropin: 1 mg intramüsküler 

veya 0.02 mg/kg intravenöz;  

ve 

2-PAM Cl: 15 mg/kg 
intramüsküler veya intravenöz 

(yavaşça) 

Atropin: 2 mg intramüsküler 

veya 0.02 mg/kg intravenöz;  

ve 

2-PAM Cl: 25 mg/kg 
intramüsküler veya 15 mg/kg 

intravenöz (yavaşça) 

Atropin uygulamasını (2 mg 

intramüsküler, veya bebekler 

için 1 mg intramüsküler), 

salgılar azalana ve rahat nefes 
alış-verişi sağlanana veya hava 

yolu direnci normale 

yaklaşıncaya 5-10 dakika 
aralıklarla tekrarlayın  

Genç (>10 yaş) Atropin: 2 mg intramüsküler 
veya 0.02 mg/kg intravenöz;  

ve 

2-PAM Cl: 15 mg/kg 
intramüsküler veya intravenöz 

(yavaşça) 

Atropin: 4 mg intramüsküler 
veya 0.02 mg/kg intravenöz;  

ve 

2-PAM Cl: 25 mg/kg 
intramüsküler veya 15 mg/kg 

intravenöz (yavaşça) 

 

Erişkin Atropin: 2-4 mg/kg 
intramüsküler intravenöz;  

ve 

2-PAM Cl: 600 mg 

intramüsküler veya 15 mg/kg 

intravenöz (yavaşça) 

Atropin: 6 mg intramüsküler;  

ve 

2-PAM Cl: 1800 mg 
intramüsküler veya 15 mg/kg 

intravenöz (yavaşça) 

2-PAM Cl sebepli hipertansiyon 
için fentolamin (yetişkinler için 

5 mg intravenöz; çocuklar için 1 
mg intravenöz) 

Konvülsiyonlar için diazepam 

(bebekler için (<5 yaş): 0.2-0.5 
mg intravenöz; çocuklar için (>5 

yaş): 1 mg intravenöz; erişkinler 

için 5 mg intravenöz), veya 
biyoeşdeğeri dozda midazolam. 

Yaşlı/Kırılgan Atropin: 1 mg intramüsküler 

veya 0.02 mg/kg intravenöz;  

ve 

2-PAM Cl: 10 mg/kg 

intramüsküler veya 5-10 mg/kg 
intravenöz (yavaşça) 

Atropin: 2-4 mg intramüsküler  

ve 

2-PAM Cl: 25 mg/kg 

intramüsküler veya 5-10 mg/kg 

intravenöz (yavaşça) 

 

 

Birden çok sayıda benzer hastaların ortaya çıktığı kitlesel olaylarda ayırıcı tanı olarak akla 

siyanür zehirlenmesi getirilmelidir. Her ikisi de akut olarak gelişir ve bilinç kaybı, nöbetler ve 

solunum baskılanmasını içerir. Siyanür zehirlenmesi geçiren hastalar, venöz kanları kırmızı ve 



oksijenli kaldığı için akut şekilde siyanotik olmamaya eğilimlidir. Siyanür zehirlenmesi geçiren 

hastalar, sinir ajanı ile zehirlenmiş hastalarda görülen artmış sekresyona ve belirgin miyozise 

sahip değildir. 

Uyuşturucu ajanlar 

1960’larda ABD istihbarat ajanslarında ve askeri planlamacılarında düşman kuvvetlerini 

öldüren ajanlardan çok onları uyuşturan maddelerin üretimine karşı büyük ilgi vardı. Bu 

programda ortaya çıkan tek madde ise daha sonra Ajan BZ olarak isimlendirilen, 3-Quinuclidinyl 

benzilate, bir antikolinerjiktir. Bu ajanın etki mekanizması sinir ajanlarının tam tersidir; 

asetilkolinin postsinaptik kolinerjik reseptörlerle etkileşimini engeller. Tedavi olmadan kademeli 

olarak çözümlenen yoğun fakat öngörülemez davranış ve psikiyatrik sorunlara yol açar. Ajan 

BZ’nin öngörülemezliğinden dolayı, ABD ordusu uyuşturucu ajan programını 1980 yılında iptal 

ederek bütün BZ stoklarını imha etmiştir. O dönemden bu yana, BZ veya benzer kimyasalların 

Sırp kuvvetleri tarafından 1995 yılında Yugoslav iç savaşında ve 2013’te Suriye’de yapıldığı öne 

sürülen kimyasal saldırılarda kullanıldığına dair iddialar vardır. 

2002 yılında Moskova tiyatro kuşatmasında Rus güvenlik güçleri, yüzlerce kişiyi rehin 

tutan Çeçen teröristler tarafından ele geçirilen kuruluşu kontrol altına almayı denediler. Daha 

sonra belirlendiği üzere, güvenlik güçleri rehineleri ve tutsak tutan kişileri genel anestetik olarak 

kullanılan fentanil türevine maruz bırakmışlardı. Maalesef, yetkililer özellikle hastane personeli 

olmak üzere acil personelini kullanılan ajanın hangi kategoride olduğu konusunda 

bilgilendirmede başarısız oldular. Bununla birlikte, ajan düşük güvenlikli olduğunu kanıtladı ve 

tiyatrodaki yüzlerce katılımcı solunum yetmezliğine yenik düştü. Ajanın narkotik bir ilaç olduğu 

bilgisi doktorlara panzehir olarak nalokson seçilmesinde yardımcı olabilirdi. Bu, bir fentanil 

türevinin kolluk kuvvetleri senaryosunda kullanıldığı ilk bilinen uygulamaydı. Fentanil türevleri 

hiçbir zaman askeri kullanım amaçlı üretilmedi ve hiçbir zaman bir kolluk gücü tarafından Rusya 

dışında kullanılmadı. Fentanil türevlerinin, siyanürler gibi, belki de tiyatrolar gibi kapalı 

alanlarda kullanılması muhtemeldir. 

Kimyasala Karşı Biyolojik Acil Durumlar  

Tüm tehlikelere hazırlık genelde kimyasal ve biyolojik tehlikeleri içerdiğinden, 

farklılıkları açıklamak yararlıdır. Kükürtlü hardal gibi kimyasal toksinlerin kişiden taşınımı 

gerçek bir endişe olmasına rağmen, veba ve çiçekte olan gerçek kişi-kişi enfeksiyonları kimyasal 

ajanlarla gerçekleşmez. Bu da kimyasal bir saldırı hazırlığının enfeksiyon bir ajan kullanarak 



yapılan saldırıdan biraz daha kolay olduğuna işaret etmektedir. Ancak bu görünen avantaj, çoğu 

kimyasal ajanın hastalığa sebep olması sebebiyle hızla kapatılır. Siyanür veya sinir ajanı 

kullanılan bir saldırıda, toksisiteyi geri çevirmek ve ciddi şekilde zehirlenen bireyin ölümünü 

engellemek amacıyla panzehir uygulamak için sadece dakikalar vardır. Amerikan hükümeti 

tarafından, bir bulaşıcı hastalık salgınına veya biyolojik saldırıya karşı antibiyotik ve aşı 

dağıtımını da kapsayan oluşturulan cevap planı, kimyasal bir saldırıda yararlı olabilmek için çok 

yavaştır. Bu da Amerika Birleşik Devletleri Stratejik Ulusal Stok’takiler CHEMPACK adı 

verilen, sinir ajanı ve siyanür panzehirlerini içeren zulalardan ABD popülasyonunun %90’ına bir 

saat içinde ulaşacak şekilde konuşlandırmıştır.  

Semptom gelişiminin hızının yanında, kimyasal ve biyolojik saldırılar arasındaki en 

büyük fark arındırma gerekliliğinde yatmaktadır. Silahlandırılmış ajanların inkübasyon dönemleri 

günlerle ölçüldüğünden ve insanlar, atağın tanımlanmasından önce genelde banyo yaptıkları ve 

kıyafetlerini değiştirmesinden dolayı, arındırma genellikle biyolojik saldırılar için gereksizdir. 

Kimyasal saldırılarda ise arındırma belirgin bir rol oynar. Maruz kalan bireyler arındırılana kadar 

olası kurban olarak görüşür. Bununla birlikte, toksisiteye maruz kalanlar arındırılana kadar 

diğerleri, özellikle ilk müdahale edenler ve tıbbi personel için tehlike arz ederler. Arındırma 

hakkında detaylı bir tartışma başka bir bölümde verilmekle beraber (Bölüm 16), bunun, birçok 

uygulamada hız sınırlayıcı adım haline geldiğini belirtmek gerekir. Bunun sebebi ise birçok 

insanın kitlesel bir kaza ortamında soyunmak ve arındırılmak istememesidir. Bu bölümün 

yazıldığı zamanda, Birleşik Devletler Sağlık ve İnsan Hizmetleri (SİH), kitlesel kaza ortamında 

arındırmanın gerçek değerini çeşitli yöntemlerle ölçmek amacıyla farklı Birleşik Devletler 

şehirlerindeki çalışmaları finanse etmektedir. Ancak, Tokyo metro saldırısında, acil servis 

personelinin %10’unun, hastaların arındırılmaması sebebiyle bir zehirlenme belirtisi olan miyozis 

geliştirmesi inkar edilemez. Sağlık çalışanları, hastaların giysilerinden buharlaşan sarine maruz 

kalmaları sebebiyle hafif semptomlar geliştirdiler. Arındırma, öngörülebilen gelecekte kimyasal 

hazırlıkla ilgili olarak önemli bir mesele olmaya devam edecektir. 

Son olarak, planlama amacıyla, kimyasal ve biyolojik tehlikeler arasındaki önemli fark, 

sanayileşmiş ülkelerde güçlü bir kimya endüstrisi ve tedarik zincirinin varlığıdır. Yük vagonları 

ve kamyonlarda taşınan klor gibi toksik kimyasallar, her gün ülkenin demiryolları ve 

otoyollarında dört bir yana hareket halindedir. Bu, biyolojik tehlikelerden eşdeğer bir risk 

eksikliği ile büyük ölçüde ters düşmektedir. Bir kimyasal malzeme kamyonu veya vagonu sıradan 



bir patlayıcı kullanarak basitçe bir silaha dönüştürülebilir. Dolayısıyla kimyasallar, mevcudiyeti 

nedeniyle zarar vermeyi isteyenler için cazip olabilir. 

 

Kimyasal Olaylara Örnekler: Afete Hazırlıklı Olmanın Etkileri  

Kasıtlı (Devlet Tarafından Desteklenmemiş) Kimyasal Olaylar  

1985 SU KAYNAĞINA SİYANİD SIZDIRMA– THE COVENANT, THE SWORD, 

AND THE ARM OF THE LORD  

CSA çetesi (The Covenant, the Sword, and the Arm of the Lord) “Tanrı’nın kararlarını 

yerine getirerek Mesih’in dönüşünü hızlandırın ve sağlayın” ilkesiyle başlıca geniş ölçekli 

cinayetlerle ilgilenen hayatta kalan bir gruptur.20 Bu grup 1971’de köktenci bir vaiz olan Jams 

Ellison tarafından tasarlanmış ve Amerikan ekonomik sisteminin yıkılmasına neden olacak 

Armageddon için planlanmış ve hazırlanmıştı. 22 Nisan 1985’te FBI’ın CSA yerleşkesine yaptığı 

baskında makineli tüfek, mühimmat, tanksavar roketi ve zırhlı araç stokları ele geçirildi. FBI 114 

litre potasyum siyanid buldu. Başlarda CSA siyanidi zararlı haşereler için kullandığını açıkladı. 

İleriki FBI analizlerinde New York, Chicago ve Washington’da su kaynaklarına siyanür 

sızdırılması için kapsamlı tartışma ve planlar yapıldığını göstermiştir. 20  

Genel Yorum 

Bir kimyasal ajanın toksisitesi prensip olarak veriliş miktarına bağlıdır. Bu nedenle, 

siyanid veya organofosfat gibi diğer toksik maddeler toplu su kaynaklarına verilirse biyolojik 

etkisi sulandırılmış olduğundan ihmal edilebilecek düzeyde olacaktır.  

 Bir toplumu kasıtlı olarak içme suyunu kirleterek zehirlemek, çok yüksek miktarda 

kimyasal ajan gerektirir veya kimyasal ajan su boru hattı içinde kurbanlara daha yakın mesafeden 

verilerek saldırı düzenlenebilir. Az miktarda siyanür, sıklıkla kriminal ilaç veya gıda ürünlerine 

gizlice koyularak kullanılır. 1982’de Chicago Tylenol® kontaminasyon olayı 1982’de siyanür ile 

gıdaya kazayla bulaş ABD’deki ilk dokümantasyondu. Kentteki altı mağazaya zehirli kapsüllerin 

ulaşması sonrası yedi ölümle sonuçlandı. Sonraki birkaç yıl içinde ölümlerle sonuçlanan bir dizi 

taklitçi olaylar meydana geldi. Tylenol® üreticisi Johnson&Johnson’un 100,000$’lık ödülüne 



rağmen fail bulunamadı. 1982’den önce, sabotaj geçirmez kapsüller ve ambalajlar neredeyse hiç 

bilinmiyordu. Tahribat olaylarının sonrasında halkın kaygısı giderek arttı. Ambalajlı gıda ve ilaç 

üreticileri derhal ileri düzey çeşitli kompleks ve koruyucu ambalajların geliştirilmesi ve 

uygulanması ile karşılık verdi. Bu ekstra ‘kamusal koruma’ seviyesinin yılda milyonlarca dolara 

mal olduğu görülmektedir. Ambalajların ekstra korunmasının kar/fayda oranı henüz ölçülemedi. 

Bu gibi durumlarda, çoğunlukla medya spekülasyonlarıyla tetiklenen toplumsal kaygı, tıbbi 

sorunlardan çok daha büyük sorunlar oluşturabilir.  

Hafifletme  

Kamu su sağlayıcıları ile olan komiteler, su temininin muhtemel uzlaşmasıyla ilgili bir 

risk değerlendirmesi ve savunmasızlık analizine düzenli katılırlar. Normalde, çevre felaketleri 

veya kuraklık sorunları birincil odak noktalardır. Japonya’daki Minamata civa zehirlenme olayı 

gibi adı çıkmış endüstriyel zehirlenmelerin sonucu olarak (400 ölüm ve 1000 kalıcı yaralanma ile 

sonuçlanmıştır) birçok şehirde de çevresel ‘kirletici’ bulaşmadan endişe duyulmaktadır. Olası 

çevre kirliliği için risk değerlendirmesi ve hasar görebilirlik çalışmaları aslında olası kimyasal, 

biyolojik veya radyasyon kirliliğini azaltmak için yararlı olabilecek bir eylem türüdür.   

Hazırlık  

Olası su kaynaklarının kirliliğine yönelik özellikli tıbbi preparatlar uzun zamandan beri 

askeri hazırlığın kabul edilmiş bir parçası olmuştur. Bununla birlikte, sivil medikal sistemler 

nadiren su kaynağının kasıtlı kontaminasyonuna karşı yeterli saptama ekipmanı veya karşı koyma 

teknolojilerine sahiptir. Birleşik devletlerin düzenlemesine göre, ABD’li topluluklar ‘Yerel Acil 

Durum Planlama Komitesi’ adı altında etkileşimli bir afet hazırlık komitesi geliştirdiler. 

Öncelikle bu tür toplum çapında organizasyon yapısıyla, su temini riski gibi sorunlar, eyalet ve 

federal dizeydeki Çevre Koruma Ajansı (EPA) gibi kuruluşlardan istenen uygun yardımla iş 

birliği ile ele alınabilir.  

Yanıt  

Bu yazının yazıldığı sürede, birçok organizasyon ve şahısların tehditlerine rağmen hiçbir 

büyük ölçekli kasıtlı su kaynağı kontaminasyonu görülmedi. EPA, bu bilincin genel popülasyon 

tarafından anlaşılmasına yardımcı olması için kamusal bilgi, planlama ve hazırlık çabası 



üstlenmiştir. Bu, ulusal hükümetin hissedilen risk için hafifletme ve hazırlıklı olmanın güzel bir 

örneğidir. 

1995’TE SİNİR AJANI KULLANIMI – AUM SHINRIKYO TARİKATI  

27 Haziran 1994’te, Tokyo’nun 201 km kuzeybatısındaki Kuzey Japon Alpleri’nde 

bulunan Matsumoto kentinde (nüfusu 200.000) başarılı bir kimyasal saldırı gerçekleştirildi. İyi 

finanse edilen ve 40.000 üyeli ‘kıyamet günü’ mezhebi denen Aum Shinrikyo saldırıyı üstlendi. 

Askeri bir organofosfat olan sarin kullanımı yaklaşık 600 kurban arasında yedi ölümle 

sonuçlandı. 5 kurban ölü bulundu, 2 kişi tam kardiyak arrest ile hastaneye götürüldü ve birisi 

hipoksik ensefalopati (düşünülen) nedeniyle bitkisel hayatta kaldı, diğeri ise yaşamını kaybetti. 

Vejetatif yaşamdaki hasta da Ağustos 2008’de solunum yetmezliğinden dolayı yaşamını kaybetti. 

Bu olayda altı hastanede 56 hastanın hastane yatışı vardı. Birçok kurban için entübasyon ve 

mekanik ventilasyon gerekti. Etkilenen birçok kurbanda jeneralize nöbet olduğu belirtildi. 208 ek 

poliklinik muayenesi yapıldı, 277 semptomatik mağdur tıbbi bakım almadı. Olayla ilgili ilk bilgi, 

maruziyetten 2 saat sonra telefonla ambulans talebi olarak geldi. Elli iki kurtarma ekibinden 

sekizi ve bakım hizmeti veren bir doktor çapraz bulaşma (olduğu tahmin edilen) sonucu 

zehirlenme belirtileri gösterdi. Bir kurtarıcının yatırılması gerekti. On yıl sonra, bölgesel 

çalışanlara yapılan uzun süreli anket çalışmasına göre maruz kalanların %73’ü ile maruziyeti 

olmayanların %44’ü psikolojik problemleri olduğunu belirtmiştir.21 Yerel bir davadaki yasal 

kararın engellenmesi amacıyla yapılan saldırıda ilgili üç hakim zehirlendi. 4 Temmuz 1994’te 

bölgedeki göletten alınan örneklerde toksik madde olarak sarin saptandı. Bu veriler ve diğer 

hukuki meseleler ile Mart 1995’te planlanan Aum Shinrikyo tesislerinin polis baskını için yeterli 

delil sağlanmış oldu. Bununla birlikte Tokyo metrosu sarin saldırısı daha önce gerçekleşmişti.22  

20 Mart 1995’te Aum Shinrikyo tarikatı %30 saflıkta olduğu tahmin edilen yaklaşık 24 

litrelik sarin solüsyonunu ortaya saldılar. Faillerin gereğinde kendilerine atropin sülfat enjekte 

etmiş olabileceği düşünülmektedir.23 Sarin 11 polietilen torbalarla dağıtılmış olmasına rağmen 

gerçekte muhtemelen daha az torba açıldı. Kasumigaseki istasyonunda 8:00-20:00 saatleri 

arasında birbirine 4 dakika içinde ulaşması planlanan beş değişik metro trenine müdahale edildi. 

Bu istasyon, tarikatın Armagedon’un başlangıcının işaretini vermek üzere özellikle kimyasal 

saldırı eğitimi almış polis üyelerine saldırma planının parçası olarak Tokyo Ulusal Polis 

Teşkilatına ve Maliye Bakanlığına yakın olması nedeniyle seçildi. Tıbbi acil durumun ilk 



bildirimi saldırıdan birkaç dakika sonra şehir itfaiyesine yönlendirildi. Sonrasındaki birkaç dakika 

içinde on beş metro istasyonundan da arama geldi. Saat 8:16’da bölge hastaneleri bilgilendirildi 

ancak ilk rapor bir gaz patlamasıydı. Bu nedenle hastaneler yanık ve karbon monoksit 

zehirlenmesi olan hastalar için hazırlanıyorlardı. Acil sevkinden bir saat önce afet tek bir olay 

olarak düşünüldü. Etkilenen metro istasyonlarına 131 ambulans ve 1364 acil medikal ekip (EMT) 

gönderildi. Acil Operasyon Merkezi ile iletişimin yetersiz olması afetzedelerin yakında bulunan 

St. Luke Uluslararası Hastanesi’ne (SLIH) doğrudan götürülmesine yol açtı. Her ne kadar SLIH 

daha az hasta almak için yakındaki hastaneler arasında karşılıklı anlaşmaya sahip olsa da 

ulaşımın ters yönde olmasından dolayı bu sözleşme uygulanamamıştır. İlk 24 saatte SLIH 649 

afetzede gördü. EMT’ler olay yerinde serbest bırakma ve bazı tıbbi destek ile triaj yapmaya 

çalıştı ancak ciddi solunum sıkıntısı olan mağdurlar için olay yerinde kıyafetlerin çıkarılması, 

dekontaminasyon, antidot uygulama veya entübasyon yapılmadı. EMT’lerin de kişisel koruyucu 

ekipmanı yoktu. Afetzedeleri hastaneye götüren 1364 EMT’den 135’i medikal tedavi gerektiren 

sarin zehirlenme bulguları göstermiş ve en az 25 yatırılarak takibe alınmıştı. SLIH’in üç girişi 

vardı ve her biri hastalara akrabalarının, televizyon ekiplerinin ve çeşitli ziyaretçilerin devamlı 

ulaşımını mümkün kıldı. Hastaneye gelen hiçbir afetzede soyunmaya veya duşa gönderilmedi. 

Sonuç olarak SLIH’teki 110 hastane personeli (çalışanların %23’ü) çapraz bulaşma nedeniyle 

bazı sarin maruziyeti semptomları gösterdi.  

Saldırı sonucunda 12 ölüm gerçekleşti. 6’sı ilk 2 saatte; diğerleri 20 ile 80 gün sonra 

gerçekleşti. Ölümlerin bazıları sarinle kontamine atıkları çıplak elle temizleyen ve havayolu 

koruması olmayan metro istasyonu personelleriydi. SLIH’teki mevcut tıbbi raporlara göre iki 

ölüm (1000 hastada) kardiyak arrestten kaynaklandı. Son kurtarılan kadın tam arrestti ve hemen 

entübe edilerek solunum desteği sağlandı, 5 gün sonra tam iyileşme ile taburcu edildi. Burada 

özellikle dikkat çeken 21 yaşındaki bu kadının maruziyet sonrası 90 dakikalık süreçte spesifik bir 

antidot almadığıdır. Suçlanan ajanın sarin olduğuna dair bildirim olaydan 2,5 saat sonrasına kadar 

(sabah 10:30’a kadar) gerçekleşmedi. Söylenenlere göre askeri bir doktor klinik bulgu ve 

semptomların sinir ajanına maruziyetin göstergesi olduğunu fark etti. Bu zamandan itibaren ciddi 

etkilenenler için oksim (pralidoksim) tedavisi başlandı. SLIH afetzedelere daha hızlı müdahale 

edilmesini sağlayan bir protokol hazırladı. Resmi bir savcının raporunda yaralananların sayısı 

3938 olarak belirtildi. İlk 24 saat içinde Tokyo’daki hastanelerde görülen toplam 4973 kişiden 

yaklaşık 1100’ü hastaneye yatırıldı. Kimyasal ajan maruziyeti nedeniyle Tokyo hastanelerine 



başvuran hastaların %74’ünde herhangi bir klinik bulgu veya semptom yoktu. Bu kadar çok 

hastanın başvurma nedeni medyanın ‘kendilerini iyi hissetmeyen’ kişilerin hemen hastaneye 

başvurmalarını önermesinden kaynaklandığı öne sürüldü. SLIH, olaydan sonra 610 afetzedeye 

ankete dayalı değerlendirme yaptı. Olaydan 1 ay sonra, bunların %60’ında posttravmatik stres 

bozukluğu (PTSB) olduğu saptandı. 3 ve 6 ay aralıklarla tekrarlanan çalışmalar da katılımcılarda 

benzer oranlarda benzer semptomlar olduğunu gösterdi. İnsanlar yeniden canlandırma, 

uykusuzluk, depresyon ve kabus yaşadıklarını belirtti. Bazılarının yüksek anksiyeteleri metroyu 

tekrar kullanmalarını engelledi. Uzun süreli (10 yıllık) takipler uzun süreli psikolojik 

problemlerin ve PTSB’nun sürdüğünü göstermektedir.21,24  

Hukuki ve politik eylemler ile Aum tarikatının yoğun araştırılmasına rağmen, Ukrayna, 

Beyaz Rusya, Kazakistan ve Rusya’da hala Aum etkinliklerinin bulguları görülmektedir. Mart 

1998’de bildirilen bir Aum tarikatı üyesi Rus gazetesi Itar-Tass’ı arayarak Moskova metrosuna 

toksik gaz saldırı planlarının olduğunu bildirdi.25 

Genel Yorum 

Aum Shinrikyo, çok sayıda gayri resmi kimyasal (ve biyolojik) saldırılar gerçekleştirdi. 

Nisan 1990 ile Mart 1995 arasında Aum on biyolojik saldırıyı üstlendi. Kayıt edilmiş bir kayıp 

olmadı. Kasım 1993 ile 4 Haziran 1995 tarihleri arasında Aum tarikatı toplamda 20 kişinin 

ölümüne ve yaklaşık 1300 kişinin yaralanmasına neden olan 12 kimyasal saldırı (bir fosgen, iki 

siyanür, beş VX ve dört sarin).26 Tokyo’daki çeşitli sağlık merkezlerinden gelen raporlar sarin 

buharına maruziyette müdahalenin zamanlaması ve klinik yaklaşımları hakkında bilgilerin 

arttığını göstermektedir. Sarin buharının solunması, saniyeler ile birkaç dakika içinde çok hızlı 

bir şekilde klinik etkilerin oluşmasına neden olur. Sarin ile kontamine kişiler tipik olarak 

maruziyetten 30 dakika sonra maksimum hastalık belirtileri gösterirler. 

Tıbbi bakım merkezine hayatta ulaşan kişiler başka bir komplikasyon olmadığı müddetçe 

spesifik antidot tedavisi olmadan bile hayatta kalabilirler. SLIH’e bir kişi tam arrest olarak 

getirildi. Maruziyetten sonra 90 dakika içinde spesifik antidot (atropin ve pralidoksim klorür) 

tedavisi uygulanmadı ve hasta buna rağmen komplikasyonsuz kurtuldu. Diğer iki kazazede 

hastaneye kaldırıldıktan sonra nöbet geçirme sonrası solunumları durdu. Hastalara diazem 

uygulanması ve mekanik ventilatör desteğinin hemen sağlanması ölümlerini önlemede etkili 



olmuştur.  

Tokyo afetinde bulunduğu bildirilen 5500’den fazla kişiden yaklaşık 1100’ü sinir ajanıyla 

ilgili semptom ve bulgularla hastaneye yatırıldı. 1100 kişilik bu kalabalığın ‘gerçekten’ maruz 

kaldığını varsayarsak, bu gruptaki 12 kişinin ölümü bu ve diğer birçok kimyasal olaylara hazırlık 

açısından önemli bir ayrıntıyı göstermektedir. Büyük ölçekli kimyasal bir olayda birçok hasta 

taşınabilir veya ayaktan yakındaki tesislere başvurabilirler. Tokyo olayında görüldüğü gibi bu 

kişilerin sadece çok azı hemen hayatı tehdit eden semptomlar göstereceklerdir. Asıl önemli olanı 

ise Tokyo’daki afette esas gözlenen sorun solunum sıkıntısıydı. Her durumda, ağır etkilenen 

afetzedelere hızlıca solunum desteğinin sağlanması antidot kullanılmadan dahi stabilizasyon için 

yeterlidir. Tabi, daha sonra atropin ve oksim uygulanması hastalık derecesini azaltmada ve 

sürenin kısaltılmasında etkili olacaktır. Temel ve ileri yaşam desteğinin hızlı bir şekilde 

sağlanması kritik öneme sahip gibi görünmektedir. Bu gözlem ayrıca ilk müdahale edenlerin ve 

ilk karşılayanların olay yerinde bile ventilasyon ve entübasyon da dahil havayolu desteğini 

sağlamaya hazırlıklı olmaları gerektiğini önermektedir.  

Tokyo metrosundaki sarin saldırısına maruz kalan az bir grup hafızada kayıp, baş ağrısı, 

kabus ve uyku bozukluklarının uzun süreli belirtileri olduğunu bildirdiler. Bir hastada uzamış 

nöropati olduğu saptandı. Bu defisitin sarin maruziyetiyle ilişkisi belirsizliğini 

sürdürmektedir.21,23  

Hafifletme 

Sinir ajanı saldırısı öncesi Tokyo medikal sistemi karmaşık bir yapıya sahip, iyi organize 

ve iyi eğitilmiş afet hazırlık organizasyonunu destekledi. Şehrin ana tehdidi deprem olarak 

görülüyordu. Bu nedenle eğitim ve planlamanın çoğunda çok sayıda travmatik hastaların tıbbi 

bakımına odaklanılmıştır. Sıklıkla olduğu gibi, sinir ajanı saldırısının boyut ve kapsamı 

beklenmedik bir şekildeydi. Askeri yapılar dışında, büyük çaplı bir kimyasal kontaminasyon 

olaylarına yönelik herhangi bir eğitim veya uygulama yoktu. II. Dünya Savaşının deneyimlerine 

rağmen, sivil afet planlayıcılarının büyük olaylar için tıbbi bilgi birikimi veya tecrübeleri yoktu. 

Bu nedenle tehlike analizi veya güvenlik açığı değerlendirmesi mevcut değildi. 

Hazırlık  



Kontamine ortamda kullanılmak üzere tasarlanmış malzemeler sınırlıydı ve ilk müdahale 

ekibinin de bu ekipmanları kullanma konusunda eğitimleri eksikti. İlk müdahale edenlerin büyük 

bir kısmının kontaminasyonu böyle bir duruma hazırlığın önemini vurguladı.  

Yanıt  

Yerel hastaneler çok kısa sürede çok sayıda kişiye müdahale ettiler. Büyük ihtimalle 

eğitim eksikliği ve kontamine hastalardan karşı konulamaz buharlaşma nedeniyle hastaların 

dekontaminasyonuna veya sağlıkçıların kendilerini korumalarına çok az dikkat edildi. Sonuç 

olarak, bazı bölgelerdeki hastanelerde hastane personelinin %25’inde çapraz kontaminasyonun 

klinik etkileri yaşanmıştır. Bununla birlikte, en ağır hasta grubu hızla tespit edildi ve hastalığın 

kritik komponentleri üzerine odaklanıldı. Solunum yetmezliği ve nöbetler yaşamı tehdit eden ana 

nedenlerdi. Bu vakalar yeteneklice ele alındı. Dikkat çeken nokta, erken antidotal terapinin 

olmamasıydı. Kazazedeler kolinerjik bulgularıyla gelmiş olsalar da organofosfat toksisitesi 

ihtimali yaklaşık 2 saat boyunca düşünülmemiştir. Sonunda etyoloji tanımlandığında, şiddetli 

semptomları olan hastalar entübasyonla ventile edildiğinden hastalığın şiddeti azalmış veya ciddi 

oranda iyileşmişlerdi.  

İyileşme  

Olaydan sonraki yıllarda, Tokyo’daki tıbbi otoriteler medikal yanıtı dikkatle gözden 

geçirerek ilgili zorlukları tespit etmiş ve şehrin afet hazırlık planlarında gerçekçi iyileştirmeler 

yürürlüğe koymuşlardır. Yanagisawa, böylesine büyük ölçekli bir olayın takibi için 

epidemiyolojik, nörolojik ve psikiyatrik disiplinleri de içeren entegre bir takım ile organize tıbbi 

değerlendirme ve takip için önemli öneriler sunmuştur.21 Bu olaydan çıkarılacak belki de en 

önemli sonuç Tokyo’da Ulusal Afet Merkezi’nin geliştirilmesiydi. Bu tesis afet hazırlığı için 

günlük kaynak ve eğitim tesisi olarak işlev görmektedir. Büyük çaplı bir afet durumunda, tesis 

kurbanlar için medikal bakım sağlayan bir merkeze dönüştürülebilmektedir.  

IRAKTA 2004 İLE 2007 ARASINDA PATLAYICI SİLAHLARIN KİMYASAL 

SİLAH OLARAK GELİŞTİRİLMESİ  

2007’de çeşitli formlardaki el yapımı patlayıcı cihazlar (EYPC) Irak’taki Amerikan 

birliklerinin ölümlerinde en büyük nedendi. 2007 yılının ilk 6 ayında meydana gelen 327 ABD’li 



ölümlerinin yaklaşık %57’si bu cihazlar nedeniyleydi. EYPC’lerin giderek artan karmaşıklığı 

kendilerine karşı tespit ve savunmada büyük güçlüklere yol açmış ve bunun sonucu olarak 

mortalite oranının artmasına neden olmuştur. Bu sorun Amerika’nın Irak’a olan ilgisinin 

bitmesine ve Afganistan’a kaymasına neden olmuştur. Son zamanlarda karmaşıklığın artması, 

kimyasal maddelerin cihazlara dahil edilmesinden kaynaklanmıştır. Hem askeri (sarin ve hardal) 

hem de endüstriyel (klor) kimyasalların cihazlara eklenmesi sonucunda tehlike ile ilgili kaygı 

büyük ölçüde artmıştır.  

Mayıs 2004’te muhtemelen Saddam Hüseyin döneminin stoklarından kalmış 155 mm’lik 

ağır silahlardan inşa edilmiş patlayıcı cihazların askeri sinir ajanı sarin içerdiği tespit edildi. 

EYPC’de sarin salınımını etkisiz hale getirmete çalışan iki Amerikan askeri ‘minör bulaş’ 

nedeniyle tedaviye alınmıştır. Bu askerlere antidot gerekmedi ve 3 haftalık iyileşme dönemi 

sonrası görevlerine geri dönerek Irak’taki nöbetlerini tamamladılar. Ancak bir yıl sonra, iki 

askerden biri patlayıcı mühimmat askeri olarak görevdeyken önemli bir oranda bellek kaybı 

şikayeti gelişti ve nöropsikolojik test sonuçları anormal gözlendi. Sonraki 2 yılda durumu giderek 

düzeldi. Aktif görevinde kalarak sahada zorlu görevlere terfi etti. Bu askerin hafif ve geçici 

psikolojik anormalliğinin posttravmatik strese mi yoksa sarin toksisitesinin geç veya kronik 

evresine mi bağlı olduğunu söylemek mümkün değildir.28 Aynı ay içinde askeri hardal ajanı 

içeren bir EYPC daha bulundu.29  

Şubat 2007 başlarında bazı taşıt kaynaklı EYPC’lerin sıvılaştırılmış klor kutuları içerdiği 

tespit edildi. Bu cihazların patlaması sonucu bazı mağdurlarda kimyasal bulaş ve ilişkili 

hastalıklar görülmüştür. EYPC’lere kimyasal madde ilavesi 1. Dünya Savaşı’nın kimyasal 

silahlarına benzer etki oluşturdu. Bununla birlikte EYPC’lere bağlı yaralanmaların büyük bir 

kısmı fiziksel travmayla ilişkiliydi. I. Dünya Savaşı’nda kimyasal saldırı olarak tasarlanmış daha 

geniş kimyasal bileşenler ile etkiler oluşturulmuştu. Kimyasal içeren EYPC’lerin ise I. Dünya 

Savaşı’na eş değer toksik etki oluşturma olasılığı düşüktür. Askeri ve toplumsal reaksiyon ve 

‘kimyasal savaş ajanı’ kullanımına bağlı psikolojik stres fiziksel hasarın kendisi kadar etkili 

olabilir.30  

Daha önce de belirtildiği gibi, bu tür toplumsal (ve medikal yanıt) endişelerine karşı en iyi 

savunma eğitim ve uygulamadan geçmektedir. Bu yüzden, EYPC’lerle ilişkili kimyasal 

tehlikelere bağlı endişeler Birleşik Devletler’de eğitime ağırlık verilmesine neden olmuştur. 



Kaliforniya’da her yıl ‘Altın Savunma Egzersizi’ düzenlenmektedir. EYPC’nin 

travmatik/patlayıcı etkilerine karşı oluşan dikkat muhtemel diğer maddelere (örneğin sinir ajanı) 

karşı uygun yanıt için de genişletilmiştir.31 Askeri müdahale için EYPC’lerdeki kimyasal (ve 

muhtemel biyolojik, radyolojik ve nükleer) maddelerin tespitinde kullanılan detektörlü, uzaktan 

kumandalı robotik cihazların geliştirilmesine neden olmuştur (örneğin Talon Robots).  

İstenmeyen Kimyasal Olaylara Örnekler  

2002’de Minot, Kuzey Dakota’da Amonyak Salınımı  

18 Ocak 2002 gece saat 1:37’de, Amerika’nın Kuzey Dakota eyaletinin bir şehri olan 

Minot’un 0,8 km batısında (nüfus 36,567) 112 tren vagonundan 31’i raydan çıktı. Susuz amonyak 

taşıyan beş vagonun kopmasıyla yaklaşık 555,300 litre kimyasal madde salınımı oldu ve büyük 

bir bulut halinde buharlaştı. Yaklaşık 11,600 kişi bulutun yayıldığı alanda oturuyordu. Bir 

travmatik ölüm ve 12 ciddi yaralanmanın yanı sıra 320 kişi de minör yaralanmaya maruz kaldı.  

Raydan çıkma olayı sonrası bölgedeki yerel elektrik hatları zarar gördü. 2820 konuta 

verilen elektrik kesintiye uğradı. Kondüktör kendi cep telefonuyla merkezi acil telefonunu (911) 

arayarak durumu bildirdi. Tankların bulunduğu vagonların şiddetli kopması sonucu bazı 

bölümlerin 356 metre uzağa fırlamasına neden oldu. Sıcaklık -21°C ve rüzgar hızı batıdan 10–12 

km/saatti. Çok düşük sıcaklık ve rüzgar hızının az olması bulutların yükselmesini engelledi. Bu 

sırada çoğu kişi evlerinde uyuduğundan tıbbi etkiler az görüldü. Oluşan bulut 91 m yüksekliğe ve 

Minot vadisinin rüzgar yönünde 8 km genişliğe ulaştı. Yerel itfaiye şefi, 911 acil durum 

operatörünün çağrısıyla 10 dakika içinde olay yerine ulaştı ve komuta merkezi kurdu.  

Söz konusu alanda bir çift evlerini kamyona yükleyip uzaklaşmaya çalışırken evlerinin 

karşısındaki caddede başka bir eve kamyonlarıyla çarptı. Kadın yolcu evine döndü ancak 38 

yaşındaki erkek sürücü dışarıda yığıldı. Amonyak buharı bölgedeki görme alanını ciddi derecede 

sınırlayacak yoğunlukta olarak tarif edildi. Bölge komutanı ilk müdahale ekiplerinin mevcut 

kişisel güvenliklerinin riski nedeniyle alana girmesine izin vermedi. Olayın gerçekleşmesinden 

yaklaşık 3 saat sonra ilk müdahale ekiplerine yakın çevredeki kazazedelerin kurtarılması için izin 

verildi ve sonunda 60-65 kişi tahliye edildi. Yığılan kamyon şoförünü kurtarma girişimi, 

müdahale ekiplerinin solunum koruyucu aparatları giymemiş olmaları sebebiyle başarısız oldu. 



Diğer tüm sakinlere uyarı sireni, televizyon ve radyo bildirimleriyle sığınaklara geçmeleri 

talimatı verildi. Birçok sakin sirenin lokalizasyonu nedeniyle anonsu duymadı ve elektriği 

olmayanlar da medya uyarısını görmedi. Yığılan sürücüye olaydan 3,5 saat sonra ulaşıldı ve 

arrest olarak bulundu. 2800’den fazla 911 çağrısı yapıldı ve kişilere evlerinde kalmaları, 

fırınlarını ve hava kontrol sistemlerini kapatmaları ve banyoya gidip muslukları açarak ıslak 

elbiselere solumaları talimatı verildi. Kuyuları olanlar güç kesintisi nedeniyle duşlarını 

kullanamadılar. Sabah 4:15’te bulut en yakın (Trinity) hastaneye ulaştı. Hastane tahliye edilmedi. 

Isıtma, havalandırma ve klima sisteminin kapatılmasıyla daha fazla amonyağın sızması 

engellenmeye çalışıldı.  

Olaya müdahale eden 122 itfaiyeci ile 11 polis memurundan 7 tanesi minör yaralanma 

nedeniyle hastaneye başvurdu. Bu yaralanmalar çoğunlukla göz iritasyonu, göğüste rahatsızlık, 

solunum sıkıntısı ve baş ağrısını içermekteydi.  

Gece 2:15’te, ilk kazazede Trinity Hastanesi’ne ulaştı. Hastane afet planı 2:30’da aktive 

edildi. Sonuçta 370’ten fazla kişi değerlendirildi. 3 kişi göz ve yüzün kimyasal yanığı sonucu 

olmak üzere toplamda 11 kişinin hastaneye yatırılması gerekti. 2 kişinin mekanik ventilasyon 

ihtiyacı oldu. Minnesota Ulusal Sivil Savunma Destek Ekibi o günün ilerleyen saatlerinde geldi. 

Demiryolu şirketi hızlıca talep ve yardım merkezi kurdu. Bu faaliyetin hızlı olması olaydan sonra 

toplumsal sıkıntının çoğunu azaltmış olabilir.32,33  

Ulusal Taşıma Güvenliği Kurulu (NTSB) sabahın erken saatlerinde denetim personelinin 

tamamıyla faaliyete geçti. Sakinleri kurtarma çalışmalarının devam ettiğinden emin olmak için 

şehir halk toplantıları düzenlendi. Bununla birlikte genel eleştirilerin çoğu 911 sisteminin yanı 

sıra acil müdahale planlarının başarısızlığı yönündeydi. Eylül 2004’te Kuzey Dakota’daki Afet 

Hazırlık Programı Yargı Departmanı halkın algısına yönelik resmi olmayan bir inceleme 

gerçekleştirdi. Birçok sakin olay yeri müdahale ekiplerinin kendilerini yalnız bıraktıklarını 

düşünerek Minot acil müdahalelerden memnun olmadıklarını belirttiler. NTSB raporunda, 

Minot’ta önceki Eylül ayında acil durum cevabının etkinliğini arttıran afet hazırlık tatbikatının 

yapıldığı ve müdahale eden ekibin kendi kişisel güvenlikleri için 3 saatlik bir kısıtlamanın uygun 

olduğu belirtildi.  

Genel Açıklama  



NTSB tarafından federal yönetmelik uyarınca düzenlenen bu olayın değerlendirmesi 9 

Mart 2004’te tamamlanmış ve rapor edilmiştir.35 Bu rapor, kurtarıcıların ve medikal topluluğun 

afet hazırlığını değerlendiren özeti de içeren kapsamlı bir değerlendirmeydi. Raporun bu özel 

bölümünün yazarları tanımlanmamış olması ve dolayısıyla tıbbi eleştirilerin kalitesinin belirsiz 

olmasının yanı sıra tıbbi müdahale (hastane ve müdahale ekipleri) hakkında kamuya açık bir 

değerlendirme bulunmamaktadır. Toplumsal kaygı genellikle büyük ölçekli olaylar sırasında 

kontrol edilmesi zor bir durumdur. Bu olayda, olay sonrası barınak sürecini açıklama çabası ve 

toplumdaki terk edilmişlik endişeleri tamamen geçerli değildi. İki yıl sonra, yetersiz acil yanıt 

inancı devam etmekteydi. Bu tür algılamalar, toplumun acil yanıt sistemine olan inancını 

zedeleyebilir. Bu da önemli bir halk sağlığı sorunudur.  

Hafifletme  

Minot birkaç yıl boyunca, toksik maddelerin demiryolu taşımacılığındaki tehlikelere 

ilişkin yüksek kaliteli tehlike analizi ve risk değerlendirmesi yapmıştır.  

Hazırlık  

Şehir çapında olaydan 4 ay önce tüm acil durum müdahalelerini içeren uygulama yapıldı. 

Uygulama sonrası raporun ayrıntılarına kolay ulaşılamadığından tanımlanabilecek zayıflıklar için 

yorum mevcut değildir. İlk müdahale ekiplerinin ekipman ve eğitim sorunları, amonyak bulutu 

içinde hareket ve çalışma faaliyetlerinde bazı sınırlamalara sebep olabileceği anlaşılmaktadır.  

Yanıt  

Acil tıp, itfaiye ve hastaneler için spesifik yanıt detayları hazır değildir. Bununla birlikte 

NTSB raporu hastane öncesi ve medikal sistemlerin afete müdahale faaliyetleri hakkında bazı 

bilgiler vermektedir. Daha eksiksiz ilk müdahale/tıbbi inceleme çok istenen bir şey olsa da NTSB 

raporu bu olayın retrospektif analizi için mevcut bir belge olarak görülmektedir.  

İyileşme  

Olayın teftişinde iletişimle ilgili birkaç problemin gözden geçirilmesi gerektiği tespit 



edildi. Bunlar ele alınmış gibi görünmekle birlikte Minot’un acil müdahale sistemine halkın 

güvensizliği hala sürmektedir.  

1984’TE BHOPAL, HİNDİSTAN’DA METİL İSO SİYANAT SALINIMI  

 2 Aralık 1984 gecesinde Bhopal Hindistan’daki (nüfus 900,000) Union Carbide endüstri 

tesisinde yaklaşık olarak 25 ton metil isosiyanat sızıntısı (MİS) meydana geldi. Atmosferik 

koşullarda nispeten düşük rüzgar hızı ve düşük gece sıcaklığı mevuttu. Bu koşullar sonucunda 

esas olarak yere yakın, yavaş ilerleyen gaz bulutu oluşmuş ve sonuçta şehrin çevresinde yaklaşık 

40 km2 alanı kaplamıştır. Bulut öncelikle yoksul ve eğitimsiz sakinlerin evlerini kapladı. Her ne 

kadar spesifik veriler olmasa da bu bulut fosgen, metilamin, hidrojen siyanür, çeşitli azot oksitleri 

ve karbon monoksite de ayrışabilen ilave kontaminantları da içeriyor olabilir. Yaklaşık olarak 

500bin kişi maruz kaldı ve yaklaşık 3bin-15bin ölüm gerçekleşti. İstatistikler çeşitli nedenlerden 

dolayı tam olarak doğru sayılamasa da mevcut bilgilerle ölüm oranı %2-3 oranında 

görünmektedir.  

 MİS’e bağlı ani ölümlerin çoğu kimyasalın solunum sistemine direk etkileri nedeniyle 

meydana gelmiş gibi görünmektedir. MİS havayolunda inflamatuar değişiklikler oluşturarak hava 

yolu obstrüksiyonuna katkıda bulunur. Aynı zamanda fosgen gibi geç dönemde pulmoner ödeme 

de yol açabilmektedir. Bu nedenle olay sırasında fosgenin de salınmış olabileceği ihtimali vardır.  

Olayın akşamında, tahmini olarak 400,000 kişi kontrol dışı şehirden kaçmıştır. Olay 

yerine 10 km mesafeden daha uzakta yaşayanların neredeyse yarısı korkudan tepki gösterdi. 

Yaklaşık 2 hafta sonra Union Carbide fabrikasında artakalan MİS’i nötralize etme girişimi 

boyunca toplumsal kaygı dolayısıyla yaklaşık 200,000 kişinin ikinci bir kitlesel tahliye dalgasıyla 

sonuçlandı. Yaklaşık 300 doktor ve 1800 yataklı hastanesi ile bölgesel tıbbi bakım hizmeti 

tamamen kapasite üzerine çıkmıştı. Sonraki aylarda tahliye nedenli yaralanmalar sonucu yaklaşık 

1500 kişinin öldüğü bildirildi.36 

Daha sonra mümkün olduğunca Hint hükümeti yardımıyla yerel tesisler için kısa süreli 

tıbbi bakım desteği sağlandı. Bir takım sivil toplum kuruluşları da ek destek sağlamıştır. 

Maruziyete bağlı medikal ve sağlık etkilerinin uzun vadeli değerlendirilmesi hem özel hem de 

kamuya ait çeşitli kurumlar tarafından yapılmıştır. Bu veriler neticesinde MİS’in uzun vadeli 



etkilerinin olabileceğinden daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmakta olduğu anlaşılmış olsa da 

hala devam etmekte olan hukuki/politik engeller ve maruz kalmış kişileri saptama ve bunların 

takiplerini oluşturmadaki zorluklar nedeniyle risklidir.  

Genel Açıklama 

Bhopal olayı sınırlı ve az gelişmiş kaynaklara sahip bir ülkede gerçekleşmiştir. Kasıtlı 

veya kazayla büyük toksik buhar bulutunun ani olarak salınması dünyadaki en büyük kimyasal 

felaket ile sonuçlanmıştır. Olayı felaket hazırlığı perspektifinden daha dikkatli bir şekilde analiz 

etmek gerekmektedir.  

Hafifletme  

Kimyasal salınma sırasında Bhopal kenti 900,000 kişilik bir nüfusa sahipti. Union 

Carbide fabrikasının 10 km çevresinde yaklaşık 200,000 kişi yaşıyordu. Bu bireylerin çoğu 

teneke kulübelerde yaşayan yoksul kişilerdi. Kimyasal tesislere yakın yaşamanın riskleri 

dolayısıyla eyalet hükümeti konut sakinlerini uzaklaştırma teşebbüsünde bulundu. Bununla 

birlikte, bu bireylerin aslında işyerlerine yakın bir yerde yaşamayı tercih ettikleri ortaya çıktı. 

Yerel hükümet az kişinin kimlik kayıtlarını ve hatta sayılarını tuttu. Özel ihtiyaçlar için hiçbir 

bireyin kaydı tutulmamıştı. Bu kişileri topluca temsil eden hiçbir hükümet veya yerel siyasi 

organizasyon yoktu. Az sayıda şehir tesisleri etkili veri girişi olmayan lokal popülasyonun sağlık 

ve güvenliğinden sorumluydu. Spesifik vatandaş hareket grubunun yokluğunda kimyasal tesis 

çevresinde afetin potansiyel riskleri hakkında bilgi toplayan herhangi bir organizasyon yoktu. Bu 

nedenle tehlike değerlendirmesi veya güvenlik açığı analizi yapılamadı. Yakındaki ilk yanıt veren 

oluşum (itfaiye ve polis) büyük toksik kaçağı ihtimalini fark etmemişti. Bunun sebebi olarak bu 

olasılık için edinilen yetersiz eğitim, araştırma veya ekipman olmasıydı. Yerel tıbbi tesislerin ve 

personelin de büyük bir toksik kaçak ihtimali konusunda farkındalıkları veya bilgileri benzer 

şekilde sınırlıydı.  

Hazırlıklı olma  

Bölgedeki sanayi tesislerinin yakınında oturan sakinler (özellikle Union Carbide fabrikası) 

risklerden habersizdi. Birleşik Devletler’de bulunan Yerel Acil Durum Planlama Komiteleri gibi 

teşkilatlanma olmaması nedeniyle endüstriyel bir kimyasal olaya hazırlık yönünde net bir çaba 



yoktu. Yerel hastanelerin kendi bölgelerindeki endüstriyel tesislerin tehlikelerini veya risklerini 

fark ettikleri veya bu riskleri anlamaya ve hazırlıklı olmaya çalıştıklarına dair bir kanıt yoktur. 

Union Carbide, tesisin girişinde küçük bir klinik kurmuştu. Olaydan 8 ay önce tesis için iş yeri 

hekimi işe alındı. Bu doktorun da MİS ile ilgili olarak başlangıçta veya sonrasında ihtisası 

olduğuna dair kanıt yoktur. Ayrıca, iş yeri hekiminin kimyasal kazalar için ne yerel tıbbi 

hizmetleri ne de sivil topluluğu hazırlamada aktif olduğunu gösteren hiçbir kanıt 

bulunmamaktadır.  

Yanıt  

Olaydan hemen sonra bölgedeki nüfusun bilgilendirilmesi başarısızdı. Toplum için 

sirenlerle yönergeler için hiçbir eğitim veya uygulama yapılmamıştı. Bu nedenle, yakındaki 

sakinler acil durum sirenine aldırış etmedi. İrrite edici dumanlar yüzünden birçok kişi yürüyerek 

kaçmaya başladı. Efor yüzünden daha derin solunum yapıldı ve muhtemelen daha büyük 

miktarda MİS inhalasyonuyla sonuçlandı. Kaçamayan ya da kaçmaya isteksiz olan bazı kişiler, 

sığınaklarında kalarak toksik olaydan kurtulmuşlardı. Union Carbide fabrikası, yerel hükümet, ilk 

müdahale ekipleri, yerel tıbbi tesisler ve personel arasındaki acil durum iletişimi olmadı veya 

zayıftı. Medikal ve lojistik cevabı zorlaştıran etkenlerden biri de hangi maddenin serbest 

bırakıldığının bilinmemesiydi. ‘Doğru’ tıbbi bilgi, eğitim ve uygun ekipmanların eksikliği ile 

ilgili çok eleştiri vardı. Spesifik antidotun olmamasına rağmen bu türden eleştiriler daha büyük 

bir sorun olan nüfusun eğitimdeki başarısızlığı ve uygulama eksikliğini yansıtıyor. Şimdilerde 

MİS pulmoner ödem etkisi de olan fosgen benzeri iritan madde olarak kabul edilmekteyken bu 

bilgi olay sırasında tıbbi bakım servislerinde bilinmiyordu. Bu nedenle, yaşam kurtaran acil 

müdahaleler esas olarak respiratuar bozukluğu kontrol etmek üzere semptomatik tedaviye 

yöneldi. Erken ölümlerin çoğunun solunum yetmezliği nedeniyle olduğu açıktır. Gerçek ölüm 

sayıları sadece tahmin edilebilir. Eldeki verilerle, bu ölümlerle ilgili olarak görece önemini 

belirlemek mümkün değildir:  

1. Yetersiz/Az tıbbi ekipman – çok sayıda solunum sıkıntısı olan hastalar için spesifik hazırlık 

yapıldığına dair kanıt bulunmamaktadır.   

2. Yetersiz tıbbi bilgi/deneyim – tıbbi personel için temel eğitim ve uygulama yoktu. Tesisteki 

operatör Union Carbide fabrikasındaki MİS ve diğer kimyasalların olası risk/toksik etkileri 



hakkında kolayca bilgi verebilirdi. Bu da tesisteki işyeri hekiminin sorumluluğu olmalıdır. 

Bununla birlikte, belirtildiği gibi solunum yetmezliği olan mağdurların sayısına yetecek kadar 

ventilatör hazırlığı olsa da bunları yönetecek personel yoktu.  

3. Yetersiz sayıda tıp doktoru – çok sayıda tıbbi personele ihtiyaç duyuldu ancak hemen 

ulaşılabilir değildi. Birleşik Devletler gibi bazı ülkelerde, kimyasal tesisler kendi işçilerine 

temel yaşam desteği eğitimi vermişlerdir. Kimyasal bir olay söz konusu olduğunda, bu kişiler 

ilk müdahale eden ekip gibi davranabilirler.  

İyileşme  

Olaydan sonra hem Bhopal yönetimi hem de çeşitli özel organizasyonlar kazazedelerin bir 

listesini tuttular. Bu kazazedelerden bazıları tazminat almaktadır. Bir takım özel ve üniversite 

tıbbi grupları kazazedelerin ileriye dönük takibini üstlenmişlerdir. Bu çalışmalar MİS 

maruziyetinin uzun vadeli etkileri ile ilgili önemli tıbbi gözlemleri ortaya koymuş ancak tıbbi 

bilgilerin muhafaza edildiği merkezi bir sistem bulunmuyor gibi görünmektedir. Bu tür kohort 

çalışmalarından toplanan bilgilerin bölgesel tıbbi uygulamalara dahil edildiğine dair çok az kanıt 

bulunmaktadır. 

Maruz kalınan bölgenin dekontaminasyonu yerel tıbbi tesislerin endişe kaynağıdır. Tesis 

operatörleri alan temizliğini tamamlamamış ve katı atıklarda çeşitli toksik maddeler kalmıştır. 

Bölgesel hastanelere ve personellere bu materyallerin tıbbi etkileriyle ilgili olarak yok denecek 

kadar az bilgi verilmiştir.  

Bhopal olayı Hindistan’da ulusal medikal yanıt ve bakım koordinasyonunun 

iyileştirilmesine neden olan uluslararası tartışmalara neden oldu. NTSB uygulamalarına benzer 

şekilde aşağıdaki düşünceler önerilmektedir. Olaydan kısa süre sonra, toparlanma sürecinin bir 

parçası olarak, veri toplama ekibi (hükümet tarafından desteklenen):  

1. Mağdurların demografik bilgileri – ölümlerin, yaralanmaların ve etkilenen bölgede kalanların 

anında kayıt edilmesi (isim / kimlik). 

2. Klinik demografik bilgiler – bireylerin belirlenmiş klinik bilgilerinin not edilmesi 



3. Mağdurların kısa ve uzun vadeli izlenmesi için epidemiyolojik çalışmalar oluşturulması 

4. Kısa ve uzun dönem hastalıklarda hem tıbbi hem de psikolojik desteği için özel tedavi 

merkezlerinin kurulması 

5. Yerel (ya da bölgesel) tıp kurumlarında olay öncesi hafifletme ve hazırlığın kalitesini 

değerlendiren bir rapor hazırlanması. Yanıtın kalitesi tıbbi sistem tarafından önceden kurulmuş 

olan yerel acil durum planlarına uyulması açısından değerlendirilmesi.  

Geniş Çaplı Kimyasal Olaylarda Medikal Müdahale 

Geniş çaplı kimyasal olaylarda, spesifik materyallerin kullanımına dair erken bilgilendirme 

ideal tıbbi hedeflerdendir. Ancak bu, gerçekleşmesi zor bir durumdur. Toksik kimyasal 

maruziyetlerde sadece iki ajana özel antidot bulunmaktadır: organofosfatlar ve siyanür. 

Ticari/endüstriyel siyanür ve organofosfat maruziyeti genelde cilt veya inhalasyon yolu ile 

olmaktadır. Maruziyetten sonra oluşan hastalık tablosu yavaş ilerler ve uygun antidot tedaviye 

erişmek için genellikle yeterli zaman vardır. Askeri/kimyasal saldırılarda inhalasyon yolu ile 

maruziyet gelişen durumlarda ise, tablo saniyeler veya dakikalar içerisinde hızlıca oluşur. Bu 

nedenle inhalasyon yolu ile gerçekleşen hem organofosfat hem de siyanür maruziyetlerinde 

antidot tedavilere hızlıca erişmek gerekir, bu yüzden maruziyet olan yerlerde veya maruziyet 

şüphesi taşıyan yerlerde antidotların en kısa zamanda ulaşılabilir olup, depolanması 

gerekmektedir. 

Amerika Birleşik Devleti (ABD), antidot ihtiyacını fark ederek hasta bakımı yapılan 

mevzilenme bölgelerinde SNS’yi arttırdı. Amerika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), bu 

ilaç ve ekipmanları elinde tutmaktadır ve şimdi de CHEMPACK’i (Kimyasal paketler) bünyesine 

dahil etmiştir. CHEMPACK’ler, ABD popülasyonunun %90’ına yetecek şekilde ve tüm ülkede 1 

saat içerisinde hastaya ulaştırılabilecek noktalarda konumlandırılmıştır. CHEMPACK stoklarının 

içinde sinir ajanı antidotları ve siyanür antidotları bulunmaktadır ve bunlar hastanelerde, polis 

merkezlerinde, acil servis merkezlerinde ve hatta birkaç bölge hapishanesinde yer almaktadır. 

Bu stokların korunmasını ve zamanı dolan antidotlara gereğinin yapılmasını CDC sağlamaktadır. 

Şüpheli bir kimyasal saldırıda müdahale eden kişiler öncelikle CHEMPACK’leri açma konusunda 



eğitilmektedir. 

Geniş çaplı kimyasal olaylarda, antidot tedavisinin dışında diğer medikal tedaviler 

genellikle semptomatik yaklaşımı içermektedir. Müdahale eden kişilere (daha önce bahsedilen 

sendromik değerlendirmedeki gibi) hastaları ayırıp, sendrom özelliklerine göre 4 kimyasal 

ajandan hangisine maruz kaldıysa gruplamaları önerilmektedir. Maruziyeti olan bireylerin hızlıca 

değerlendirilebilmesi için tıp literatüründe çok fazla bilgi üretilmektedir. Maruziyeti olan 

hastalara müdahale edenler, bu hastaları hızlıca değerlendirmek ve gruplamak için 

eğitilmektedirler. Basit Triaj ve Hızlı Tedavi Sistemi (START) ile acil müdahale gerektiren hastalar 

hızlıca tespit edilip, hayat kurtarıcı müdahaleleri yapılabilmektedir. 3 ana vücut sisteminin 

(havayolu/solunum, dolaşım, nörolojik) değerlendirilmesi, basit bir eğitim ile tıbbi eğitimi 

olmayan sağlık personeli tarafından hızlı ve tutarlı bir şekilde gerçekleştirilebilir. Cone ve Koenig, 

kitlesel kimyasal ajan maruziyetlerinde triaj sisteminin değişmesi ile ilgili önerilerde 

bulunmuşlardır.30 Ayrıca maruziyetlerde çocuklar için JumpSTART da geliştirilmiştir, fakat bu 

sistemlerin hiçbirinin yeterli doğrulama çalışmaları yoktur (Bölüm 14’e bakınız). 

Daha önceden anlatılan örneklerde de olduğu gibi akut veya yakın zamanda kimyasal 

ajan maruziyeti olan hastalarda solunum yetmezliği görülür, böyle hastalara basit ve pahalı 

olmayan girişimlerle müdahale etmek mümkündür. Bu yüzden havayolu açısından riskli olan 

hastaların tanınması ve bu hastalara müdahale edilmesi çok önemlidir. 

Ulusal Tıp Kütüphanesi’nin CHEMM isimli internet sitesi (“Use Websites section” 

bölümüne bakınız) bu tür kimyasal maruziyetlerde hastaya müdahale edecek kişilerin tıbbi 

geçmişi olup olmamasına bakmaksızın, hızlıca ve devlet tarafından onaylı bir şekilde gerçek 

zamanlı bilgilendirilmesi amacıyla oluşturulmuştur. Hastaların ilk değerlendirilmesi sırasında 

yardımcı olması için bir de algoritma geliştirilmiştir: Kimyasal Akıllı Sendrom Aracı (CHEMM-IST). 

Bu algoritma ile sendromik paternler 4 kategoriye ayrılmıştır; pulmoner zehirleyiciler, siyanür, 

organofosfat/kolinesteraz inhibitörleri ve vesikant/hardal. 

ABD’de bu tür olaylara karşı oluşturulan yanıt NRF tarafından belirlenmektedir. Birçok 

federal kurum; FBI (kolluk kuvvetleri), Sahil Güvenlik (Ulusal Sızıntı Merkezi) ve EPA (temizleme) 



kimyasal ajanlarla mücadele konusunda rol oynamaktadır. Kuruluş belgeleri de dahil olmak 

üzere NRF ile ilgili bilgiler FEMA’nın internet sitesinde bulunmaktadır.37  

İLERİ ARAŞTIRMALAR İÇİN ÖNERİLER 

Genel Yorumlar 

Kimyasal ürünlerin elde edilmesiyle ilgilenen endüstri ve ilaç piyasaları kısıtlı 

olduğundan büyük çaplı yeni araştırmaların neredeyse tamamı devlet kurumları tarafından 

yapılmaktadır. Amerika’da kimyasal araştırmalardaki iki önemli yatırımı Savunma Bakanlığı 

izninde Kimyasal ve Biyolojik Savunma Programı ve HHS üstlenmiştir. Bu iki program, aynı 

işlerin tekrarlanmaması ve birliktelik açısından her seviyede koordinasyon içerisindedirler. HHS 

özellikle askerlerden ziyade siviller için tehlike arz eden akciğer ajanları ve siyanür gibi bazı özel 

konular ile ilgilenmektedir. Bu yazının yazıldığı sırada, bu departmanın en büyük yatırımı ordu 

için artık büyük bir savaş alanı tehdidi olarak görülmeyen siyanürlere karşı geliştirilmiş önlemler 

olmuştur.  

Kimyasal ajanlara karşı oluşan cevaplarla ilgili yapılan araştırmaların çoğu askeriye 

tarafından yürütülmüş ve tedavi protokolleri 18-65 yaş arası, genç, önceden taranmış, sağlıklı 

popülasyon için planlanmıştır. Bu yazıda anlatılan tedbirlerle ilgili çalışmaların çok az bir kısmı 

çocuklar, yaşlılar, gebeler ve immün süpresif hastalar ile ilgilidir. Burada yapılan her öneri, bu 

hasta gruplarında da uygulanabilir, muhtemelen askeri popülasyondan daha dikkatli yaklaşılması 

gerekir. 

Kimyasal ajanlar hakkında yapılmış birçok orijinal çalışma sadece zehirlenmenin akut 

etkileri üzerinedir. Kimyasalların uzun dönem etkileri üzerinde durulması gerekmektedir. Bu 

konuda da çeşitli çalışmalar vardır fakat tartışmalı durumlar mevcuttur. Örnek olarak, nitrojen 

oksit ile zehirlenen hastalarda iyileşme dönemi sonrası görülen pulmoner fibrozis, sülfür hardal 

ile zehirlenen İranlı gazilerde görülen gecikmiş neovaskülarizasyon ve körlük, kükürt hardal ile 

zehirlenen hastalarda görülen özellikle akciğerlerdeki olası karsinogenezi ve sinir ajanıyla 

zehirlenen ve hayatta kalan hastalarda kronik nörolojik işlev bozukluğu bilinmezliğini 

gösterebiliriz. 

Hayvan modelleri bu konu ile ilgili özel bir araştırma alanı oluşturmaktadır. Listelenen 



birçok ajan için kusurlu/eksik hayvan modelleri mevcuttur. Araştırmalar için daha iyi hayvan 

modelleri acilen gerekmekle birlikte, Amerika’da çeşitli önlemlerin oluşturulabilmesi amacıyla 

FDA’nın lisans çıkartılabilmesini sağlaması için de daha iyi hayvan modelleri gerekmektedir. 

Kükürt hardal ile zehirlenen (domuz cildi, fare kulağı) modellerde ve sinir ajanları ile zehirlenen 

modellerde (ratlar, kobay fareler), insanlarda görülen toksidromlar birebir aynı olmamıştır.  

Spesifik Kategorilerdeki Kimyasal Ajanlarla İlgili Araştırma Öncelikleri  

Pulmoner Ajanlar  

Yüzyıldan fazla araştırmanın sonrasında, pulmoner ajanların moleküler mekanizması ve 

özellikle ne şekilde geç başlangıçlı periferik non-kardiyojenik pulmoner ödem yaptığı halen 

çözülememiştir. Fosgen bu ajanlardan biridir. Diğer toksik endüstriyel ajanlarda olduğu gibi, 

pulmoner ajanların da hasar mekanizması muhtemelen benzerdir. Klorin gibi kompleks periferik 

ve santral etkileri olan ajanlarda ise moleküler seviyede farklı sorunlarla karşılaşılabilir. 

Fosgen gibi geç başlangıçlı non-kardiyojenik pulmoner ödem tablosu yapan ajanlarda, 

maruziyeti olan kişilerden hangilerinin akciğer ödemi açısından daha riskli olduğunu anlamanın 

güvenilir bir yolu yoktur. Bu durum hastada yoğun bakım ihtiyacı yaratacağından dolayı 

pulmoner ödem gelişme riski olan hastalarda önceliğimiz biyobelirteçler gibi tanısal bir test 

geliştirmektir. Bu konuda pletismografi ile ilgili çeşitli çalışmalar yapılmış olsa da güvenirliliği 

yeterince kanıtlanmamıştır. Tanısal bir belirtecin geliştirilmesi, sadece bu tür maruziyetlerin 

yönetilmesinde değil aynı zamanda kitlesel maruziyetlerde de büyük etkiye sahip olacaktır. 

Pulmoner ödem geliştikten sonra tedavi, yoğun bakım, entübasyon ve solunum 

desteğinden oluşur. Pulmoner ödeme bağlı yoğun bakım ihtiyacı aslında kardiyojenik sebeplere 

yönelik olmuştur ve tedavisinde diürez ve ciddi sıvı kısıtlaması yer alır. Fakat pulmoner ajanlara 

bağlı gelişen pulmoner ödem tablosunda ise kardiyak pulmoner ödem tedavisinin aksine ciddi 

sıvı replasmanı gerekir çünkü bu hastalarda sıvı kısıtlılığı vardır. Bu yüzden kimyasal maruziyet 

sonrası gelişen pulmoner ödem tablosu için daha iyi tedavi protokollerine ihtiyaç vardır.  

Siyanür 



Siyanür antidotlarının uygulanabilmesi için hastalara intravenöz damar yolu açılmalıdır. 

Bu özellikle çocuklarda zaman alıcı ve zor bir uygulamadır. Ayrıca hasta sayısı fazla olduğu zaman 

da hızlı bir şekilde tedavi vermek için uygun değildir. Bu yüzden sinir ajanlarının antidotlarında 

olduğu gibi, intravenöz uygulama dışında intramuskuler oto-enjektör uygulamasının 

geliştirilmesi gerekmektedir. HHS, üç adet umut verici ajan için fon sağlamaktadır: kobinamid, 

sulfanejen ve dimetil trisülfid. Geniş çaplı kimyasal maruziyetler intramuskuler siyanür antidotu 

uygulanması siyanür maruziyetlerinde büyük fark yaratacaktır.  

Siyanür zehirlenmesi yaşayan hastalarda yapılan çalışmalarda, hastaların antidot 

uygulanmadan da iyileştiğini gösterilmiştir.9 Nitritlerde görülen hipotansiyon gibi kullanılan 

antidotların bir takım yan etkileri bulunmaktadır. Tek bir hastada bu bir sorun olmayabilir fakat, 

kitlesel siyanür zehirlenmelerinde kesinlikle antidot gereken hastaların belirlenmesine yönelik 

geliştirilen bir yöntem olay yönetimini ve triajı iyileştirecektir. 

Hardal ve Diğer Vezikanlar  

Pulmoner ajanlarda olduğu gibi, sülfür hardal içeren ajanların selüler ve moleküler 

seviyedeki etkisi, 110 yıldır yapılan çalışmalara rağmen tam olarak anlaşılamamıştır. Hayvan 

deneylerinden anlaşılmıştır ki, sülfür hardal inflamasyon ve kemik iliği baskılanması gibi birçok 

yolaktan etki göstermektedir. Akut ve kronik hardal zehirlenmelerinin kritik yolaklarını daha iyi 

anlamamız gerekmektedir.  

Sülfür hardal maruziyetinden sonra ciddi yaralanması olacak hastaları (pulmoner 

yaralanma, solunumun baskılanması ve sistemik etkiye bağlı kemik iliği baskılanması gibi 

durumlarda) anlayabileceğimiz bir yöntem geliştirmek hem hastaların yönetimi hem de olay yeri 

yönetimi ve triaj açısından büyük kolaylıklar sağlayacaktır. Günümüzde, kullanılabilen tek kılavuz 

sıvıya maruz kalan vücut yüzey alanının yüzdesidir, fakat bu yöntem buhar ile maruziyet 

konusunda kısıtlıdır ve sıvı maruziyetinde de yaklaşık bir değer söyler. Bu tür yaralanmalarda ileri 

derecede bakım alması gereken hastaları saptayan bir biyobelirteç maruziyetin yönetiminde çok 

faydalı olacaktır.  

Hardala bağlı nötropeni, askeri araştırma programlarında yeterince çalışılmamıştır fakat 



yapılan bir çalışma göstermiştir ki granülosit koloni uyarıcı faktör (ilk olarak kansere bağlı 

kemoterapi sonrası kemik iliğini koruma amaçlı geliştirilmiştir), sülfür hardalın hematopoetik 

etkilerini azaltmaktadır.14 Miktarı bilinmeyen sülfür hardala maruziyetinde özellikle 

immünsüpresif hastaların yönetimi için daha fazla çalışma yapılmasına ihtiyaç vardır.  

Sinir Ajanları 

Midazolam, sinir ajanlarına bağlı gelişen nöbetlerde, diazepam da dahil olmak üzere 

diğer benzodiazepinlerden daha hızlı etkilidir. Nöbetlerin tekrarlamasını önleme açısından da bu 

sınıftaki ilaçlardan daha etkilidir. Bu yazı yazılırken, askeri kimyasal savunma programı, FDA’dan 

midazolamın erişkinlerde sinir ajanına bağlı nöbetlerde endike olması için onay almaya 

uğraşırken, sivil program ise daha geniş endikasyonlar için onay almaya çalışmaktaydı. Bu durum 

yakın zamanda sinir ajanı zehirlenmelerinin yönetiminde muhtemelen iyileşme ile 

sonuçlanacaktır. 

Uzun yıllar boyunca, askeri kimyasal savunma programı bir biyolojik ajan temizleyici 

oluşturmaya çalıştı. Vücutta dolaşan bu madde, sinir ajanını kan dolaşımına girmeden, kolinerjik 

sinapslarla etkileşmeden ve hastanın hayatını tehdit eden toksik etkileri oluşturamadan 

detoksifiye edecekti. Teorik olarak biyolojik ajan temizleyici ile korunan savaşçılar, koruyucu 

ekipmanları olmadan savaş alanında konuşlanabileceklerdi. İnsan butirilkolinesteraz enzimi 

hayvanlarda biyolojik ajan temizleyici olarak etki gösterebilmektedir ve insanlarda da kullanımı 

güvenlidir fakat sadece stokiyometrik (örneğin bir molekül butirilkolinesteraz, bir molekül sinir 

ajanını detoksifiye eder) olarak etkilidir. Sonuç olarak etkin doz oldukça fazladır ve 

butirilkolinesteraz insan plazmasından elde edildiği için, maliyeti doz başına 10.000 doları 

aşacaktır. Sinir ajanını detoksifiye ederken aynı zamanda etki edecek biyolojik ajan temizleyici 

dozunun miktarının belirlenmesi için çabalar sürmektedir. Maalesef, günümüze kadar yapılmış 

olan hayvan deneyleri göstermekte ki bunu başarmanın tek yolu temizleyicilerden oluşan bir 

karışım (bu karışımın bir kısmı G-tipi sinir ajanlarını detoksifiye ederken bir kısmı da V-tipi sinir 

ajanlarını detoksifiye edecek) hazırlamaktır. 

Soman gibi hızla olgunlaşan sinir ajanlarına etkinliği olabilecek daha iyi bir oksime ihtiyaç 



duyulmaktadır. Askeri kimyasal savunma programı bu gibi sinir ajanlarına karşı etkili olacak olan 

2-PAM Cl için çalışmalarını sürdürmektedir. 

ABD askeri programı, sinir ajanı tedavi planına ek olarak iyi bilinen bir antikolinerjik ilaç 

olan skopolaminle ilgili araştırmalar yapmaktadır. Atropinden farkı ise kan-beyin bariyerini 

geçebilmesi ve sinir ajanı ile zehirlenmelerde santral sinir sisteminde tedavi edici etkisinin 

olmasıdır. Sinir ajanına maruz kalan hastalarda tam olarak rolü bilinmese de birçok geliştirici 

çalışma yapılması gerekmektedir.  

Sinir ajanı ile maruziyetin uzun dönemdeki negatif etkilerini, özellikle nörodavranışsal 

fonksiyonları etkilenenleri belirlemek önemlidir. Sinir ajanına maruz kalan hastalardaki kronik 

etkilerden ne kadarının kimyasal zehirlenmeye, potansiyel psikolojik travmaya, hipoksiye veya 

postiktal duruma bağlı olduğu tam olarak anlaşılamamıştır Patofizyolojinin daha iyi 

anlaşılamamasının nedeni iyi bir hayvan modelinin geliştirilememesidir.38,39
 

Merkezi sinir sistemini koruyan bir nörokoruyucu geliştirilebilmesi için yıllardır çalışmalar 

yürütülmektedir. Bu ürün, sinir ajanı maruziyeti sonrası nörolojik fonksiyonların korunmasını 

sağlayacaktır. Merkezi etkisi olan kolinesteraz galantamin ve deneysel ilaçlar da dahil olmak 

üzere bir çok ürün askeri ve sivil programlar tarafından çalışılmaktadır. Bu program için engel 

olan durum ise aslında çalışmayı kolaylaştıracak olan hayvanların davranışsal anormalliklerinin 

tam olarak tanımlanamamasıdır. 

Uyuşturucu (İnkapasitan) Ajanlar 

İnkapasitan ajanlarla ilgili ne kadar daha fazla araştırma yapılması gerektiği belirsizliğini 

korumaktadır. Batı ülkelerinde Ajan BZ gibi antikolinerjik ajanlarla ilgili araştırma 

yapılmamaktadır, bu ajan artık devletler tarafından da stoklanmamaktadır. Birçok farklı fentanil 

türevinin toksisitesini daha iyi anlamak için çalışmalar sürdürülmektedir. 

Kimyasal Saldırılara Cevap Sırasında Araştırma Öncelikleri 

Yapılan araştırmalarda belki de en acil ihtiyaç, kitlesel maruziyetlerdeki dekontaminasyon 



üzerine validasyon ve optimizasyon çalışmalarının yapılmasıdır. Dekontaminasyon ile ilgili 

öğretiler, I. Dünya Savaşı’ndan ve hayvan deneylerinden kalma prensiplerin bir karışımıdır. 

2012’de ABD İç Güvenlik Departmanı tarafından yapılan bir atölye çalışmasında, çeşitli 

yöntemlerle dekontaminasyonun hem hastalara hem de hasta bakımı verenlere yönelik 

tehlikeleri azaltmakta ne kadar etkili olduğunun yeterince anlaşılmadığı açığa çıkmıştır. Bu yazı 

yazıldığı sırada, HHS bu alanda büyük bir bağış yapmıştır. Kanıta dayalı kılavuzlar, özellikle 

dekontaminasyonu optimize eden sivil ortamlar için gereklidir. Bu kılavuzlar, yaş dağılımı, güncel 

tıbbi durumlar ve olay sırasındaki soyma ile ilgili zorluklar gibi konuları göz önünde 

bulundurmalıdır. Askeri öğretiler bu tür konularla ilgilenmemektedir.40,41
 

Kimyasal bir olayda tepki hızı biyolojik olaylardan çok daha önemlidir. Fakat özellikle 

federal seviyedeki tepki sistemi biyolojik olayları yavaşlatmak üzerine kurulmuştur. Makyajlı 

canlı mankenler ve masaüstü talimatların kullanılması yerel, bölgesel ve ülke çapında hızla 

meydana gelen kimyasal bir olaya müdahale edebilecek sağlam ve esnek bir yanıt sistemi 

geliştirmede önemlidir.  

Basamaklı bir medikal bakım sisteminin geliştirilmesi, kimyasal olaya tepkinin bir 

parçasıdır. Pulmoner ve vezikal ajanlara maruz kalan kurbanların yoğun bakım müdahalelerin 

yapılabileceği bir yere tahliye edilmesi en önemli önceliklerdendir. Acil olay yerinde yapılan 

tedavi daha az kritiktir. Bu durum, kitlesel olaylarda yapılan alışılmış triaj yaklaşımından 

tamamen farklıdır. Lokal bölgelerin özel ihtiyaçlarına uygun tahliye içeren triaj stratejileri 

uygulamak, her seviyede yapılan çalışmaların temel unsurudur. 

Lokal tepkinin bir başka boyutu da önemli mesajları yaymak için medyanın düzgün 

kullanımıdır. Buna uygun yayınlar yapılabilir, maruziyeti olan ama asemptomatik bireylerin 

evlerinde duş alması ve daha sonra da hastane dışı tedavi merkezlerine değerlendirilmek üzere 

başvurmaları istenebilir. Lokal, federal makamlar veya eyalet makamları, halkı uyarmak için 

yeterli planlama ve çalışma olmadan son derece yardımcı olabilecek medya organları ile iletişim 

kurmazlar. Medya ilişkileri bu planın bir parçası olmalıdır ve lokal tepkinin diğer yönleri ile 

beraber uygulanmalıdır.  



Toksik kimyasal bir olaya maruz kalma olasılığı bile yeterince stres yaratan bir durumdur. 

Bir ajana maruz kaldığını düşünen veya maruz kalanlarda akut, subakut/kronik psikolojik stresin 

yönetimi ile ilgili bir fikir birliği bulunmamaktadır. Bu ciddi bir sorundur. 1995’te Tokyo 

saldırısında, hastaneye başvuran hastaların %80’inde bir zehirlenme bulgusu veya belirtisi 

görülmemiştir. Bu tür durumlardaki korku ile en hızlı yöntemlerle başa çıkabilme konusunda 

araştırmalar yapılması, bu durumu planlayanlar ve duruma müdahale edenler açısından çok 

yardımcı olacaktır.  

Günümüzde afet tıbbı birliği, sağlam, standardize bir tıbbi inceleme sürecinden 

yoksundur. CDC tarafından epidemiyolojik çalışmalar yürütülse de, hiçbir zaman tam kapsamlı 

bir inceleme süreci resmileştirilmemiştir. Bu değerlendirme, sadece geleneksel epidemiyolojiyi 

değil aynı zamanda ilk müdahale eden kişileri ve hastanedeki mesleki süreçleri de incelemelidir. 

ABD için bu konuda bir model geliştirilmiştir: Kimyasal Güvenlik Acil Durum Hazırlık Programı 

(CSEPP). Bu model ile ordunun sekiz eski kimyasal deposunun olduğu alanlardaki topluluklarda 

bakım, kapsamlı bir şekilde incelenmektedir. CESPP demilitarizasyonun halen sonlanmadığı iki 

bölgede faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu durum ulusal bir model olarak kullanılabilir. 

Faydalı İnternet Siteleri  

ABD’de, Ulusal Tıp Kütüphanesi (Ulusal Sağlık Enstitüsünün -NIH- bir parçasıdır), Kimyasal 

Yaralanmalarda Acil Medikal Yönetim isminde bir internet sitesi kurmuştur ve bu site herkese 

açıktır ve üyelik gerektirmemektedir. Özellikle sivil olarak müdahale edecek kişi için 

tasarlanmıştır. İçerisinde hızlı sendromik ayırıcı tanı, CHEMM-IST ve kitlesel kimyasal olaylarda 

toksidroma göre hastaların sınıflandırılacağına dair bilgiler vardır. Bu site ile sahada tanı 

koymanın kolaylaştırılması hedeflenmiştir. NIH ve devlet tarafından da düzenli olarak 

güncellenmektedir. 

Spesifik ajanlar ile ilgili daha fazla bilgi almak isteyen okuyucu, Borden Enstitüsü ve 

Walter Reed Ordu Tıp Merkezi tarafından yayınlanan Askeri Tıp Kitabı’ndan faydalanabilir.42 Bu 

cilt ve ABD Savunma Bakanlığı Tıbbi Savunma Araştırma Enstitüsünün Kimyasal Kaza Sonucu 

Bakım Bölümü tarafından yayınlanan kısa tedavi el kitabı internet sitesinde mevcuttur.43 Askeri 



olmayan kurumlar siteye önceden üye olmalıdır ve bu işlem genelde 2-3 gün sürmektedir. Bu tür 

kimyasal maruziyetlerle karşılaşacak olan acil personelleri olay sırasında gerekli müdahaleyi 

yapabilmek için internet sitesine önceden üye olmalıdırlar.  

Teşekkür 

Bu bölümde, Dr. S. Urbanetti’nin bu kitabın daha önceki bir baskısı için yazılmış yazıları 

bulunmaktadır. Bu yazıda geçen görüşler tamamen yazarın görüşüdür, Kimyasal/Biyolojik 

Savunma Programı, Askeriye veya Savunma Bakanlığı’nın görüşleri değildir. 
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