
 E C E  G A Y M A L I  

B U R C U  K E S E R  

 

 NİKOTİN ZEHİRLENMELERİ VE 

SİGARA 



NİKOTİN  

Nikotiana yaklaşık 67 türü olan 

bir bitkidir. 

 

Fransız diplomat Jean  Nicot 

Fransa’ya getirmiştir. 

 

En değerli türü tütün, sigarada 

bağımlılık yapan maddedir.  



NİKOTİN MOLEKÜLÜ 

 IUPAC: 3-(1-metil-2-pirolidinil)piridin 

  



SİGARA 

•8-20 mg nikotin/1 dal sigara 

 

•1 mg alıyoruz 

 



ZEHİRLENME 

 

 

 

 

Bir zehrin organizmaya alınması, birikmesi veya 

organizmanın bunu kendi bünyesinde üretmesi 

neticesinde meydana gelen, çeşitli dokulardaki geçici 

veya daimi, zararlı değişiklikler. 



•Tütündeki aktif madde nikotindir. Sigara dumanındaki nikotinin 

%25’i vücuda alınmakta ve 15 saniye içinde beyne ulaşmaktadır. 

Nikotinin yarılanma ömrü yaklaşık 2 saattir. 

 

•Ortalama bir sigarada 0.5 mg nikotin vardır. Düşük dozlarda 

nikotin toksisitesinin bulguları bulantı kusma , tükrük salgısında 

artış, damar daralması, bağlı solukluk, güçsüzlük, barsak 

hareketleri artmasına bağlı karın 

ağrısı, ishal, baş dönmesi, baş ağrısı, kan basıncında artma, 

taşikardi (hızlı kalp atışı), titreme ve soğuk terlemedir. Nikotin 

toksisitesi ortaya çıkan diğer bazı durumlar konsantrasyon 

güçlüğü, şaşkınlık hali ve duyusal algı bozukluklarıdır. 



 

 

 Küçük dozlarda;  

 

•Kusma 

• baş ağrısı   

•baş dönmesi  

•Taşikardi 

• hipertansiyon 

•Terleme  

•damar daralması 

 

• Büyük dozlarda;  

 

•ritim bozukluğu 

•solunum depresyonu 

•solunum durması vb. 

 

• 60 mg öldürücüdür. 

 

 



TEDAVİ 

•Ağızdan alınmışsa; kusturucu, mide lavajı, aktif 

kömür ve müshil verilir. Potasyum permanganat 

nikotini okside eder. %0.1’lik solüsyonu mide 

lavajında kullanılır. 

 

•Cilt yolu ile bulaşmışsa; cilt bol su ile yıkanır, Oksijen 

tedavisi solunumu düzeltmek için uygulanır. 

 

 



RİSK GRUPLARI 

•Tütün işçileri 

 

•Fazla sigara içenler 

 

•Nikotin bandı kullananlar 

 

•Tütün çiğneyenler 

 

•Hayvanlar 

 

 

 



ANALİZ 

• İdrar, kan ve mideden alınan örnekler 

• GC/MS ile kantitatif analiz 

• Nikotin D4 iç standart olarak kullanılır 

 

 



NİKOTİNİN ANALİZİ 



GC/MS 

GC/MS karmaşık biyokimyasal ve organik karışımların analizi için kullanılan 

güçlü bir sistemdir. 

 

İç standart yöntemi kullanılarak daha doğru sonuçlar elde edilebilir. 

 

İç standart yöntemi numune hazırlama ve cihaza verme aşamasında 

karşılaşılan belirsizlikleri 

ortadan kaldırır. 

 

En iyi iç standart,analiz edilen maddenin benzeri, kararlı ve izotopik olarak 

işaretlenmiş bir 

maddedir. 

 

Genellikle işaretleme döteryum,karbon-b atomlarından biri veya birkaçının 

moleküllere eklenmesiyle yapılır. Kütle spektrometresi bu iki molekülü 

birbirinden kolaylıkla ayırabilir. 



ADLİ VAKALAR 



2009’da İrlanda’da nikotin zehirlenmesi 

Bulgular :  

 

• Midede 1000 mg nikotin 

 

• Kanda 2.2 mg/ml nikotin 

 





DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ  


