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Ö z e t
Dieffenbachia bitkisi ile u¤rafl›rken sa¤ göz korneal tutulumu olan bir 54 yasindaki bayan hastanin klinik bulgular› ve takibi 
irdelendi. Dieffenbachia bitkisi ile u¤rafl›rken sa¤ gözünde ani yo¤un a¤r›, batma, yabanc› cisim hissi ve yaflarma yak›nmalar›
ile baflvuran bayan hastan›n korneas›, iki ucu sivri yüzlerce düz çubuk fleklinde kristaller ile kapl›yd›. Hastaya medikal tedavi
bafllanarak takibe al›nd›. Tedavi sonras› hastan›n klinik durumunda düzelme gözlendi. Dieffenbachia kaynakl› oküler travma
oldukça nadir bir durumdur. Ülkemizde evlerde süs bitkisi olarak baflköflelerde yer alan Dieffenbachia dikkatsizce h›rpalan›rsa
kendini raphides denilen kalsiyum okzalat kristalleri ile dolu paketleri salarak oldukca etkili bir sekilde kendini savunabilir. Bu
durum, bu bitkiye gere¤inden fazla yak›n l aflma fla n s› olan küçük çocuklar veya evcil hayvanlar için tehlikeli olabilir. (Turk J
Ophthalmol 2011; 41: 54-6)
Anahtar Kelimeler: Dieffenbachia bitkisi

S u m m a r y
The clinical and follow-up findings of a Dieffenbachia plant-induced right corneal injury in a 54-year-old female patient 
is reported and discussed. A female patient while taking care of a Dieffenbachia plant experienced sudden severe pain, 
irritation, foreign body sensation and tearing. With these complaints, the patient was evaluated in our clinic. Her cornea was
full of hundreds of rod-like crystals with pinpoint ends. The patient was started on medical treatment and closely followed.
After treatment, patient’s clinic condition improved. Dieffenbachia-related ocular trauma is a very rare condition. A very 
common household plant in our country, if threatened, it can protect itself by expressing these highly effective calcium
oxalate crystals packaged into bundles called raphides. This condition can be severely dangerous for children and pets that
can get very close to the Dieffenbachia leaves. (Turk J Ophthalmol 2011; 41: 54-6)
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Girifl

Birçok evin iç dünyas›n› renklendiren Dieffenbachia
(Resim 1) tropik kökenli bir süs bitkisidir. Koyu yeflil yap-
raklar› üzerindeki parlak sar› lekeleri göz al›c›d›r. Araceae
ailesinin bu üyesi gölgeyi sevdi¤inden evlerde çok tercih
edilir olmufl ve ’’bitkilerin kral›’’ ad›na lay›k bulunmufltur.
Raphide’ler bitkinin hücresi içinde uzun demetler halinde
bulunan kalsiyum oksalat kristalleridir. ‹¤ne fleklindeki bu
mikroskopik kristallerin bitki dokusu içinde yo¤un 

bulunufllar›, onlar› ot yiyen hayvanlara karfl› savunma 
silah› haline getirmifltir. E¤er yaprak çi¤nenirse bu 
kristaller a¤›z içi ve bo¤azda yanma hissi uyand›rmakta,
yutulmas› ile geçici konuflamama durumu yaratt›¤›ndan
‘dilsiz de¤ne¤i’ -dumb cane- ad› verilmifltir. Yapraklar›
yutuldu¤unda hava yollar›n›n akut ödemi ile ölüme ne-
den olabilmesi nedeniyle, geçmifl tarihlerde bu bitki ile
esirlerin bu yöntemle cezaland›r›ld›¤› bildirilmektedir. Ya-
kalad›¤› her fleyi a¤z›na götürme ça¤›n› yaflayan küçük
çocuklar›n diffenbachia yapraklar›n› çi¤nemesi veya ye-
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mesi halinde, onlar› bo¤ulma ve ölüm riskiyle karfl› karfl›-
ya b›rakabilir. Baz› kediler, ev bitki ve çiçekleri yediklerin-
den, ayn› tehlikeye maruz kalabilirler.1 - 1 3

Olgu

Elli dört yafl›nda bir bayan acilen sa¤ gözünde a¤r›
batma, yabanc› cisim hissi, yaflarma flikayeti ile baflvur-
du. Bu yak›nmalar›n evinde bulunan Dieffenbachia bitki-
siyle temas›ndan hemen sonra geliflti¤ini ifade etmek-
teydi. Olgunun göz muayenesinde; sol göz sa¤lam ve
görmesi tamd›. Sa¤ göz görmesi 0,8, kapa¤› yar› kapa-
l›, hafif ödemli, kapak ve bulbus alt bölüm konjunktiva-
s› hafif ödemli, kornea üzeri iki ucu sivri yüzlerce düz çu-
buk fleklinde kristal ile kapl› idi (Resim 2). Kornea kal›n-
l›¤›nda farkl›l›k gözlenmedi, ön kamara normal derinlik-
te, aköz berrakt›. Sol göze ait di¤er tetkikler normal so-
nuç verdi. Kendisine hafif steroidli damla (fluorometho-
lon 3x1) ve sikloplejik (siklopentolat 2x1) reçete edile-
rek iki gün aral›klarla kontrole ça¤r›ld›. Göz kapa¤›n›n
mekanik temizlemesinden yararlanmak maksad›yla gö-
zün kapat›lmas›na gerek görülmedi. ‹lerleyen günlerde
kristallerin say›s›nda hissedilir azalma ve boylar›nda k›-
salma tespit edildi. Olgu her kontrolde yak›nmalar›n›n
daha azald›¤›n› ifade etmekte idi. Olgunun görmesi 4.
günde tam’a yükseldi, kornea epitel dokusunda herhan-
gi bir etkilenme tespit edilemedi. Onbefl gün sonunda
kristaller biyomikroskop tetkikinde küçülmelerine ra¤-
men hala fark edilir durumda idiler. Alt limbal konjunk-
tiva ödemi ise on gün sonra azalmaya bafllad›. Onbefl
gün aral› üç ay süren kontrollerde herhangi bir nüks ge-
liflmedi.

Tart›flma

Amerikan Zehirli Maddeler Kontrol Merkezi’nin se-
nelik toksik maddelerle karfl›laflma taramas›n›n 2006 ra-
porunda 2,403,539 etkileflim bildirilmifl ve bunun da
64,236 (%2,7)’sin›n bitkilere ba¤l› etkileflim oldu¤u sap-
tanm›flt›r. Bu zehirli maddelerle karfl›laflanlar›n
44,710’unun 5 yafl ve alt› çocuklarda oldu¤u tespit edil-
mifltir. ‹nsan toksik etkileflimine sebep olan bitkilerin ba-
fl›nda Spathiphyllum, Euphorbia pulcherrima ve Ilex gel-
mektedir. Philodendron ve Caladium türleri de bitkisel
yaralanmalarda  üst s›ralar›nda yer almaktad›r.1

Literatür araflt›rmas›nda, nadiren tespit edilen, Dief-
fenbachia11-17 kaynakl› oküler travma yay›nlar›nda, bizim
flahit oldu¤umuz klini¤e tamamen uyan bir seyir ifade
edilmektedir.  

Ülkemizde evlerde süs bitkisi olarak baflköflelerde
yer alan Dieffenbachia dikkatsizce h›rpalan›rsa kendini
rahatça savunabilir. Küçük çocuklar veya evcil hayvanlar
kontrol d›fl›nda kald›klar›nda, h›rpalanan yaprak veya
saplardan f›flk›ran binlerce kristal ok, onlar›, yaln›zca se-
yirci kal›p üzülece¤imiz sonuçlara götürebilir. Ayr›ca bi-
linmelidir ki Philodendronlar gibi di¤er Aracea ailesin-
deki bitkiler de raphideleri tafl›d›¤›ndan, bizim olgumuz-
daki gibi yaralanmalara sebep olabilir. 

Bitki, “Rhapide” ad› verilen kalsiyum okzalat kristal-
leri ile yüklü paketleri içermektedir. Ancak kalsiyum ok-
zalat kristalleri tek bafllar›na bu toksik etkiyi yapmaya
yeterli de¤ildir. Her ne kadar gerçek mekanizma bilin-
mesede, raphide’leri püskürtme yetene¤ine sahip özel
hücreler ile proteolitik enzimlerin birlikteli¤inin bu yara-
lanmaya yol açt›¤› düflünülmektedir.

Raphide’lere ba¤l› göz yaralanmas› gerçekleflti¤inde,
durum kendili¤inden geçene kadar destekleyici tedavi 
yeterli olmaktad›r. Kornea ve konjonktiva yüzeyindeki
kristaller 3 hafta ile 3 ay’l›k bir süre içerisinde, vücut t a r a f › n-
dan hiçbir kal›c› hasar yaratmadan temizlenebilmektedir. 
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Resim 2. Kornea’da görülen kalsiyum okzalat kristalleriResim 1. Dieffenbachia bitkisi
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