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1.GİRİŞ

1.1. Krom
1.1.1. Kromun Tarihçesi ve Kullanım Alanları
Krom (Cr) yerkürede oldukça yüksek miktarda ve yaygın bir şekilde bulunmaktadır.
Krom yeryüzünde en yaygın olan altıncı elementtir (Barceloux, 1999). Çoğunlukla,
doğal olarak toprakta, kayalarda ve yaşayan organizmalarda mevcuttur (Vitale ve
ark., 1997). Elementel krom 1798 yılında Fransız bir kimyacı olan Vaquelin
tarafından Sibirya da crocoite (PbCrO4) olarak kırmızı kurşun cevherinden bulunmuş
ve parlak renkler olarak adlandırılmış (Costa ve ark., 2006). 1827 tarihinde
Amerika‘da, 1848’de Türkiye’de, 1874’de Yeni Zelanda’da, 1903’de Hindistan’da
keşfedilerek işletilmeye başlanmıştır. Krom ilk zamanlar boya, porselen ve yüksek
sıcaklığa dayanan tuğla imalatında kullanılmıştır. Fakat 1880 tarihinden sonra
kromun sanayideki kullanımı büyük ölçüde genişlemiş, bilhassa demir-çelik
sanayinde önemli bir yer edinmiştir. Krom savaş malzemeleri için sağladığı
mukavemetten dolayı 19. yüzyılın sonu 20.yüzyılın başlarında yüksek miktarda
kullanılmıştır.
Günümüz modern endüstrilerde krom, genellikle pas önleyici olarak kaplama
sanayisinde kullanılmaktadır, bunların yanı sıra deri tabaklama, ahşap kaplama, boya
ve tekstil üretiminde, fotokopi makinalarının tonerinde, çimento endüstrisinde, ısıya
dayanıklı reflaktör malzeme imalatında, otomobil balatalarında, kromikasit üretimi
gibi kimya endüstrisinde ve bunun gibi birçok sanayide kullanılmaktadır (Fishbein,
1981; IARC, 1990; Langard, 1990; Costa ve ark., 2006). Ayrıca orthodontik
braketlerde %18 oranında krom kullanılmaktadır (Ağaoğlu ve ark., 2001).
Avrupa’da Ferrokrom (FeCr) Finlandiya, Fransa, İtalya, Norveç, İsveç de
üretilirken, Potasyum kromat (K2CrO4) ise Almanya, İtalya, İsviçre ve Birleşik
krallıkta üretilmektedir (Fishbein, 1981; IARC, 1990). Ülkemizde krom önemli ihraç
maddesidir, Dünyada rezerv bakımından 4., üretim bakımından Güney Afrika’dan
sonra 2. sıradadır. Elazığ-Alacakaya, Muğla-Köyceyiz-Fethiye, Denizli-Buldan,
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Adana-Kozan, Eskişehir, Kütahya, Erzincan dan çıkarılan krom Elazığ ve Antalya da
ki krom işletmelerinde işlenir.
Eser element tanımı, krom için ilk olarak 1959 yılında yapılmıştır.
Karbonhidrat, protein ve lipid metabolizmalarında önemli fonksiyonları olan krom,
memeliler için temel besin maddelerinden biridir (Mertz ve ark., 1978). Krom besin
takviyesi olarak kullanılmaktadır, krompicolinat Cr(C6H4NO2)3 diyet yapan
bireylerde iştahın ve özellikle glikoz içerikli gıda alma isteğinin kontrol edilmesine
yardımcı olur (Broadhurst ve ark., 1997; Anderson ve ark., 1997).

1.1.2. Kromun Kimyasal ve Fiziksel Özellikleri
Krom metalik bir element olup VI-B grubunda yer alan bir geçiş elementidir
(Mcgrath ve Smith, 1990). Elementel krom 2944K ;2672oC; 4828oF değerleri ile
yüksek kaynama noktasına sahiptir, kromun

yoğunluğu 7.19 gr/ml, elektrik

iletkenliği 0.0744x106 /cm, ısı iletkenliği 0.937 W/cmK, erime noktası 2130 K; 1857
o

C; 3375 oF, ısınma ısısı 0.45 J/gK, atomik yarı çapı 1.85 Ǻ,

atomik hacim

7.23cm3/mol, 20 oC ve 1atm’de katı haldedir. Krom 50Cr, 52Cr, 53Cr, 54Cr dört farklı
izotopa sahiptir, bunların doğada bulunma oranları ve atom kütleleri (ams:10-27 kg)
sırsıyla şu şekildedir. 50Cr %4.345, 49.9460464amu; 52Cr %83.789, 51.9405098amu;
53

Cr %9.501, 52.9406513amu;

54

Cr %2.365, 53.9388825amu. Krom atomunun

ortalama atom kütlesi 51.9961amu dur. (ATSDR, 2008).
Krom diğer elementlerle oluşturduğu bileşikleri halinde doğada bulunur,
elementel halde krom doğada bulunmaz. Hemen hemen bütün krom bileşikleri
kromun oksitler, sülfitler ve halojenürleri ile yaptığı bileşikleri şeklindedir (Bencho,
1985). Krom -2 den +6 ya kadar değişen farklı oksidasyon basamaklarına sahiptir
(Alimonti ve ark., 2000; Barceloux, 1999). Divalant formdaki ‘Cr(II)’ krom oldukça
kararsız bir yapıda olup kolay bir şekilde kararlı bir form olan trivalant forma
‘Cr(III)’a okside olur. Kararlı olmayan ve biyolojik sistemlerde kısa ömre sahip
değerlikleri dışında kromun önemli iki değerliği +3 ve +6 dır. Krom bileşiklerinden
en kararlı yapıya sahip olanı trivalant formdur, Cr(III) doğal olarak bulunmakta olup
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FeOCr2O3 ferrochromit gibi krom cevherlerinden elde edilir (Alimonti ve ark., 2000;
Barceloux, 1999; EPA, 1984; Johnson ve ark., 2006; Shanker ve ark., 2005).
Ferrochromit kısaca kromit cevherinde (FeCr2O4), krom yüzde yüz saf halde
bulunmaz fakat %55 gibi yüksek oranda kromikoksit bulunur (IARC, 1980). Cr(III)
den sonra hekzavalant form ikinci kararlı krom bileşiğidir, Cr(VI) aynı zamanda
özellikle asidik ortamda oldukça yüksek oksidasyon özelliğine sahiptir ve büyük
çoğunlukla oksitler ve oksohalojenleri ile yapılan bileşiklerinde bulunur.( Barceloux,
1999). Doğal olarak hekzavalant krom sadece nadir olan crocoite (PbCrO4)
mineralinde bulunur (Hurlbut, 1971; Papp ve Lipin, 2001). Cr(VI) yeryüzünde doğal
olarak çok az miktarlarda bulunmakta olup büyük çoğunlukla insan aktiviteleri
sonucu oluşmaktadır (IARC, 1980).
Krom bileşiklerinin çözünürlüğü oksidasyon basamakları ile doğrudan
ilişkilidir. Trivalant krom bileşikleri; asetat, hekzahidratlı klorür ve nitrat tuzları
haricindeki bileşikler genellikle suda çözünmezler. Kromikasitin çinko ve kurşun
tuzları soğuk suda çözünmezler, kromik asidin alkali metal tuzları (kalsiyum,
strontium) suda çok az çözünmektedir. Bazı hekzavalant krom bileşikleri;
Cr(VI)oksit, kromik asidin amonyum ve alkali metal (sodyum, potasyum) tuzları
suda çözünebilmektedir. Oksidlenebilir organik maddede Cr(VI) bileşikleri trivalant
forma indirgenir fakat indirgen maddelerin düşük konsantrasyonda bulunduğu doğal
sularda Cr(VI) bileşikleri oldukça stabil haldedir (EPA, 1984; Loyaux ve ark., 2001).
Cr(VI) yağda çok rahat çözünebilirken, Cr(III) ise tam tersi yağda çok iyi
çözünememektedir, bu da Cr(VI)’nın Cr(III)’e göre çok daha fazla toksik olmasına
neden olur (ATSDR, 2008).
Yerkabuğunda krom ortalama 200 mg/kg oranında bulunmaktadır. Krom en az
orandan en fazla orana doğru 0.1μg/m3 havada, 4g/kg toprakta şekilde tespit
edilmiştir. (WHO, 1990; Dayan ve Paine, 2001).
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Cr(III) bileşikleri

Cr(VI) bileşikleri

C18H12CrN3O6 , Cr(III)pikolinat

CaCrO4 , Kalsiyumkromat

Cr(CH3COO)3•H2O, Asetikasit

(NH4)2Cr2O7 , Amonyumdikromat

CrCl3 ,Kromklorür

K2CrO4 ,Potasyumkromat

CrPO4, Fosforikasit

Na2CrO4 , Kromikasit

Şekil 1.1. Bazı Krom bileşiklerinin Kimyasal Yapısı (ATSDR2008)
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1.1.3. Kromun Sağlık Üzerine Etkileri
Krom hem temel besin maddesi hem de sağlık açısından tehlikeli bir maddedir. Bu
ikilemin cevabı krom elementinin birden fazla oksidasyon basamağına sahip farklı
bileşikleri şeklinde bulunmasında saklıdır. +6 oksidasyon basamağına sahip ve
Cr(VI) olarak gösterilen kromun düşük dozlarda bile sağlık açısından zararlı olduğu
uzun yıllar yapılan çalışmalar sonucunda tespit edilmiştir, fakat oksidasyon basamagı
+3 olan ve Cr(III) olarak gösterilen kromun makul oranlarda alınımı sağlık için
gereklidir (IETEG, 2005).
Yeryüzünde krom ağırlıklı olarak iki valens değerde bulunur, bunlar Cr(III) ve
Cr(VI)’dır. Sağlık açısından da en önemli krom bileşikleri bunlardır. Cr(III)
memeliler için esansiyel bir elemendir. Cr(III) eser element olup diğer eser
elementler gibi enzim sistemlerinde anahtar rol oynar. Ayrıca mitokondri ve
ribozomlar gibi selüler yapıların organizasyonunda, sinirsel iletimde, enzimlerin
etkinliğinde, membran geçişlerinde, protein ve nükleik asitlerin yapısında rol
oynadığı gibi aynı zamanda glikoz, yağ ve protein metabolizmalarında rol
oynamaktadır. Cr(III) optimal insülin aktivitesinin ve normal glikoz toleransının
devam ettirilmesi için gereklidir (Anderson, 1981). Cr(III) besin maddeleri ile
vücuda alınmakta olup vücut için gereklidir. Yapılan çalışmalar sonucunda normal
glikoz metabolizmasının gerçekleşebilmesi için 50-200μg/gün Cr(III) gerekmektedir.
Biyolojik açıdan aktif olan Cr(III); kromadulin (Chromodulin) olarak adlandırılır,
dört kromik iyon içeren oligopeptit kompleks bir yapıya sahiptir (Jacquamet ve ark.,
2003). Memeliler inaktif inorganik Cr(III)’ü biyolojik açıdan aktif forma
dönüştürebilmektedir. Buna rağmen temel besin olan Cr(III) bileşiklerinin,
inhalasyon, oral ve dermal yoldan yüksek miktarda maruziyet sonucu olumsuz sağlık
etkilerinin tespit edildiği çalışmalar mevcuttur (ATSDR, 2000). Yüksek miktarda
Cr(III) bileşiklerinin genetoksik etkiye sebep oldukları yapılan çalışmalarla tespit
edilmiştir (Gaggelli ve Berti, 2002). Cr(VI) bileşikleri çok büyük çoğunlukla
endüstriyel aktiviteler sonucunda oluşan ve oldukça toksik olan maddelerdir,
dolayısıyla insan sağlığına olumsuz etkileri yüksek boyutlardadır. Yıllarca süren
araştırmalar kromun mutajenik, genotoksik, karsinojenik etkilerini hücre içi, hüçre
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dışı ve bütün hayvan model sistemlerinde olmak üzere çok geniş bir alanda izah
etmiştir (Covino ve Sugden, 2008).
Krom bileşiklerinin sağlık üzerine olumsuz etkilerinin tartışıldığı çalışmaların
çoğunlukla Cr(III) ve Cr(VI) bileşiklerine maruziyet ile alakalıdır (Lee ve ark.,
1989). Cr(VI) bileşiklerinin memeliler için karsinojen olduğu yapılan çalışmalarla
tespit edilmiştir (Yuann ve ark. 1999; Leónard ve Lauwerys, 1980). Ara form olan
Cr(V) ve Cr(IV) DNA hasarına yol açmaktadır (Leónard ve Bernard, 1993). Cr(III)
esansiyel bir element olup eksikliğinde Tip-2 diyabet hastalığı, kardiyovasküler
hastalıklar, sinir sistemi bozuklukları gibi olumsuz sağlık etkileri görülür (Berner ve
ark., 2004).
Krom(VI) bileşiklerinin karsinojen olduğu ilk olarak 19. Yüzyılın sonlarına
doğru nazal tümör rahatsızlığı görülen İskoç krom pigment işçileri ile tespit
edilmiştir (Barceloux, 1999; Cohen ve ark. 1993). 1930’lar da olgu raporları
dikkatini kromat işçilerinde akciğer kanseri görülmesi üzerine odaklamıştı, 1936’da
Almanya’da kromat işçilerinde görülen akciğer kanserinin mesleki maruziyet sonucu
meydana geldiği kabul edilmiştir (Barceloux, 1999; Teleky, 1936).
Sağlık açısından zararlı olan krom bileşiklerinin büyük çoğunluğu Cr(VI)
bileşikleridir. Krom bileşiklerine maruziyet sonucu çeşitli sistemik etkiler görülür,
yapılan hayvan ve insan deneyleri aracılığıyla bu etkilerin sonuçları tespit edilmeye
çalışılmıştır (Trivedi ve ark., 1989; Ivankovic ve Preussmann, 1975; ATSDR, 2008).
Herhangi bir maddenin olumsuz bir sağlık etkisine sebep olması için öncelikle
bu maddeye maruz kalınması ve bu maddenin vücuda girmesi gerekmektedir.
Genellikle maruziyet yolları üç ana başlıkta sıralanır. Bunlar; oral yolla alınım;
yiyerek ya da içerek maddenin vücuda girmesi şeklinde, dermal yolla alınım; deri
penetrasyonu ile vücuda girişi ve son olarak da inhalasyon; solunum yolu ile
maddenin vücuda alınımı şeklindedir (Spruit ve ark., 1966; Suzuki ve ark., 1984;
IETEG, 2005).
Oral yolla alınım; besin tüketimi, içme suları, genellikle çocuklarda görülen
kontemine olmuş toprağın yutulması, Krom kaplama endüstrisinde çalışan işçilerin
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kaplama sıvılarını yanlışlıkla yutması gibi olaylarla gerçekleşmektedir (Felter ve
Dourson, 1997). Bunların yanı sıra yüzerken, yağmur altında kalarak kontamine
olmuş suların yutulması ile de oral yolla maruziyet gerçekleşebilir (Donaldson ve
Barrears, 1966). Oral yolla alınan kromun yalnızca %2-%3 lük kısmı gastrointestinal
sistemde absorbe edilir, geri kalan miktar idrar yoluyla atılır. Absorblanan krom
mide suyunda redüksiyona uğrar ve Cr(VI)’dan Cr(III)’e dönüşür bu dönüşüm %100
olduğundan gastrointestinal sistemde ve kanda oral yolla alınan Cr(VI) tespit
edilemez. Makul değerlerde oral yolla Cr(VI) maruziyetinden kaynaklı zararlı sağlık
etkisi görülmemektedir (IRIS, 1998a; IRIS, 1998b; ATSDR, 2000; Khitrov ve
Jaeger, 2001; Flegal ve ark., 2001; IETEG, 2005).
Yüzme, duş, yağmur suyu, kontamine olmuş toprağa temas gibi mesleki
olmayan dermal maruziyetler en az rastlanan maruziyet şekilleridir. Krom
endüstrisinde çalışan işçiler dermal yolla Cr(VI)’ya yüksek oranda maruz
kalabilmektedirler. İşçiler kontamine olmuş tozların deriye yerleşmesiyle ya da
Cr(VI) içeren sıvılara temas ile maruz kalabilmektedir. Cr(VI)’nın suda çözünürlüğü
Cr(III) e göre 10000 kat daha hızlı oldugu için (5×10-11cm/s, 5×10-7cm/s) sıvılardan
deriye nüfuz etmesi daha kolay olmaktadır (Spruit ve ark., 1966; ATSDR 2000).
Krom partikülleri içeren toz ve dumanlar inhalasyon yoluyla vücuda girmesi
önemli bir alınım yolu olup büyük zararlar vermektedir. Yüksek konsantrasyonda
Cr(VI) solumak burun iç yüzeyinde tahribata, burun ülserine, aşırı burun akıntılarına,
hırıltılı nefes alımı, kesik kesik nefes alımı ve astım gibi solunum problemlerine
neden olur. Cr(VI) nasal hasara sebep olurken Cr(III) hiçbir etki göstermez.
Cr(VI)’nın

yüksek

çözünürlüğü

ve

Cr(III)

ile

karşılaştırıldığında

Cr(VI)

partiküllerinin akciğerden kana üç kat daha hızlı taşınması ve daha hızlı
absorblanması Cr(VI)’nın sağlık açısından daha zararlı olduğunu gösterir (Suzuki ve
ark., 1984). Cr(VI) %53 ila %85 oranında akciğerden kana absorplanarak
temizlenirken, %15 ila %47 oranında akciğerde kalmaktadır, bu da kansere kadar
gidebilecek çok önemli sağlık sorunlarına sebep olmaktadır (Baetjer ve ark., 1959;
Pastides ve ark., 1994; ATSDR, 2008).
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CrO3, H2CrO4, K2Cr2O7, K2CrO4, Na2Cr2O7 ve Na2CrO4 gibi Cr(VI) bileşikleri
oldukça korozif olup, ciddi deri yanmalarına neden olabilirler. Tavşanlarda Cr(VI)
bileşiklerine dermal yolla maruziyet durumunda LD50 değeri 500mg/kg oranda
Na2CrO4 sodyumkromattır. Ölümden önceki belirtiler, dermal nekrosis, yara kabuğu
oluşumu, kanama, dermal ödem, kızartı (ileri derce) şeklindedir (Deborah ve ark.,
2002).

1.1.3.1. Krom Zehirlenmeleri
Kasıtlı ya da yanlışlıkla oluşan durumlarda, oral yolla vücuda alınan Cr(VI)’nın
ölüme neden olduğu vakalar mevcuttur. Gastrointestinal kanama sonucu ölen bir
hasta, ölümünden sadece 1 ay önce yalnızca 4.1mg/(kg vücut ağırlığı) miktarda
Cr(VI) kromikasiti (H2CrO4) oral yoldan almıştır (Saryan ve Reedy, 1988; ATSDR,
2000). 29mg/(kg vücut ağırlığı) gibi yüksek bir dozda oral yolla Cr(VI)
potasyumdikromat (K2Cr2O7) alan 17 yaşındaki erkek bir birey bütün tedavi
girişimlerine rağmen solunum yetmezliği ve aşırı kan kaybından ölmüştür. Midede
ve duedenumda kostik etkiler ve gastrointestinal kanama tespit edilmiştir (Clochesy,
1984; Iserson ve ark., 1983). Başka bir vakada; 22 aylık bir erkek çocuk miktarı
belli olmayan oranda sodyum dikromata oral yolla maruz kaldıktan sonra midesinin
yıkanmasına, diğer tedavi yöntemlerinin uygulanması ve aralıksız denemelerle kalp
masajı yapılmasına rağmen kurtarılamamış ve ölmüştür. Otopsi sonucunda
vücudunda yaygın ödemler görülmüş, akciğerde ödem, bronşlarda hasar,
bronkopnömoni, kalp kaslarında hasar, karaciğerde kan birikmesi, tıkanma tespit
edilmiş ayrıca böbrekte, karaciğerde ve gastrointestinal trakta nekroz görülmüştür
(Ellis ve ark., 1982). Başka bir vakada yine belli olmayan miktarda amonyum
dikromata oral yolla maruz kaldıktan sonra ölen 1 yaşındaki bir kız çocuğunda
ölümden önce rapor edilen belirtiler; aşırı su kaybı, ağız ve yutakta kostik etkiler, kan
içerikli kusmuk, ishal, düzensiz solunum ve zor nefes alma şeklinde olup nihayi
ölüm sebebi; şok ve ince bağırsakta kanama şeklinde tespit edilmiştir (Reichelderfer,
1968). 35 yaşında bir kadın yaklaşık olarak 25g Cr(VI) (357mg Cr(VI)/kg yaklaşık
olarak 70 kg vücut ağırlığı) kromik asiti oral yolla intihar amaçlı aldıktan sonra,
çoklu organ yetmezliğinden ölmüştür. Yapılan laboratuar analizleri ve otopsi sonucu;
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metabolik asidoz, gastrointestinal kanama ve nekroz, karaciğerde yağlı dejenerasyon,
böbrek yetmezliği ve nekroz tespit edilip rapor edilmiştir (Loubieres ve ark., 1999).
Çok az vakada ise düşük dozda Cr(VI) maruziyetinin bile ölümle sonuçlandığı
görülmüştür. 14 yaşında bir erkek çocuğu kimya setinden oral yolla 7.5 mg
Cr(VI)/kg miktarda potasyum dikromata maruz kalmış ve hastaneye başvurduktan 8
gün sonra gastrointestinal ülser, ciddi karaciğer ve böbrek yetmezliğinden ölmüştür
(Kaufman ve ark., 1970). Başka bir vakada 44 yaşında bir kadın 4.1mg Cr(VI)/kg
kromikasit maruziyetinden 1 ay sonra ciddi miktarda gastrointestinal kanamadan
dolayı ölmüştür (Saryan ve Reedy, 1988).
Ratlarda oral yolla alınan kromun LD50 değeri krom bileşiğinin çeşidine ve
ratların cinsiyetine bağlıdır. Bazı Cr(VI) bileşikleri için (sodyumdikromat,
potasyumdikromat, amonyumdikromat) akut oral LD50 değerleri dişi ratlarda 13-19
mg/kg aralığında, erkek ratlarda ise 21-28 mg/kg aralığındadır (Gad ve ark., 1986).
Cr(III) bileşikleri Cr(VI) bileşikleriyle karşılaştırıldığında çok daha az toksik
olduklarından LD50 değerleri daha yüksek miktarda tespit edilmiştir. Krom asetat için
LD50 değeri yaklaşık olarak 2365mgCr(III)/kg tespit edilmiş (Smyth ve ark., 1969).
Krom nitrat için dişi ratlarda 183mg/kg iken, erkek ratlarda 200mg Cr(III)/kg olarak
tespit edilmiştir (Vernot ve ark., 1977) .
Dermal yolla Cr(VI) bileşiklerine maruz kalan ve ölümle sonuçlanan vakalar
bulunmaktadır. Yüzünde cerrahi müdahale ile alınamayacak kötü huylu bir kist
bulunan 49 yaşındaki bir erkek birey kromik asit kristalleriyle tedavi edilmiş,
tedaviyi takip eden sürede ciddi nefrit belirtileri oluşmaya başlamış ve 4 hafta sonra
hastanın ölümü gerçekleşmiştir (Major, 1922). Yirmiye yakın birey uyuz hastalığına
tedavi amaçlı potasyum kromat içeren merhemleri kullandıktan sonra nekrotik
bölgelerde enfeksiyon tespit edilmiş ve hastalar böbrek yetmezliğinden ölmüşlerdir.
Otopsi sonucu; kalpte yağlı dejenerasyon, böbrek tüplerinde nekroz, mide
mukozasında hiperemi; hematom tespit edilmiştir (Brieger 1920). Yeni Zelanda
tavşanlarının sodyum kromat, sodyum dikromat, potasyum dikromat, ve amonyum
dikromat gibi Cr(VI) bileşiklerine maruziyetlerinde LD50 değer aralığı dişiler için
361-553 mg Cr(VI)/kg, erkek tavşanlar için ise 336-763mg Cr(VI)/kg’dır. Toksik
belirtiler ise dermal nekroz, kabuk oluşumu, geniş ödemler, kızarıklıklar, ishal ve
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aktivite azalması şeklindedir (Gad ve ark., 1986). Bir başka çalışmada krom trioksit
için dermal maruziyet sonucu ratlarda LD50 değeri yaklaşık olarak iki cinsiyette de
30 mg Cr(VI)/kg’dır (American Chrome and Chemicals, 1989). Cr(III) bileşiklerini
dermal maruziyet sonucu etkileriyle ilgili yapılan bir çalışmada dişi ve erkek
Sprague-Dawley ratlarında, tek doz 621.6 mg Cr(III)/kg dermal krom nikotinat
maruziyetinde ölüm tespit edilmemiştir (Shara ve ark., 2005).
Literatürde, krom bileşiklerine inhalasyon yolu ile akut maruz kalmış ve ölümle
sonuçlanmış vakalar kaydedilmemiştir. Mesleki kronik maruziyetler sonucu solunum
yolu etkileri, kanser oluşumu ve ölümler tespit edilmiş ve krom kaplama, krom
üretiminde çalışan işçiler üzerinde çalışmalar yapılmıştır (Saryan ve Reedy, 1988;
Davies ve Bidstrup, 1991; Taylor, 1966). Sodyum kromat, sodyum dikromat,
potasyum dikromat ve amonyum dikromat gibi Cr(VI) bileşiklerine akut inhalasyon
ile maruz kalan ratlarda LC50 değeri dişiler için 29-45 mg Cr(VI)/m3, erkekler için
33-82 mg Cr(VI)/m3 (Gad ve ark., 1986). Sodyum kromat da diğer Cr(VI)
bileşiklerinde olduğu gibi dişi ratlarda erkek ratlara oranla daha az dozun etkili
olması beklenirken iki cinsiyette de eşit dozdan etkilendiği tespit edilmiş. Krom
trioksit için dişi ratlar için LC50 değeri 87 mg Cr(VI)/m3 iken erkek ratlar için bu
değer 137 mg Cr(VI)/m3’tür (American Chrome and Chemicals, 1989).

1.1.3.2. Sistemik Etkiler
1.1.3.2.1. Solunum Etkileri
İnsanlarda solunum sistemi, krom bileşiklerine inhalasyon yolu ile maruziyette
birincil hedeftir. Özellikle Cr(VI) bileşikleri solunum yolunda ve bronşlarda tahrişe,
doku kayıplarına, nefes darlığı, hırıltılı soluma, sürekli öksürük, burun dokusunda
tahrişe, nazal septumun delinmesine, sürekli burun akıntısı gibi etkilere neden olduğu
yapılan araştırmalarla tespit edilmiş ve akciğer kanserine, astıma sebep olduğu rapor
edilmiştir (Liberman, 1941; Pastides ve ark., 1994; ATSDR, 2008).
Yetersiz

havalandırmaya

sahip

krom

kaplama

tesisinde

yüksek

konsantrasyonda krom trioksite maruz kalan işçiler kromat tanklarında çalışırken
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öksürük, nefes darlığı, hırıltılı solunum ve burundan inflamasyon olmamasına
rağmen sıvı akması gibi belirtiler oluşmuş ve maruziyetten 2 ila 3 ay sonrasında doku
delinmesi, nazal ve postnazal akıntılar ile nazal ülser gözlemlenmiştir (Liberman,
1941). Astımı olan erkek birey krom kaplama işine girdikten sonra 1 hafta boyunca
Cr(III) sülfat’a maruz kalmış ve öksürüklerinde artış, hırıltılı solunum, güçlü
astmatik reaksiyonlar görülmüştür (Novey ve ark., 1983). Kronik mesleki
maruziyetler ölümle sonuçlanan hastalıklara sebep olmaktadır (Pastides ve ark.,
1994). 12 ay boyunca 0.09-0.73 mg/m3 oran aralığında Cr(VI)’ya maruz kalmış,
krom kaplama tesisinde çalışan dokuz erkek işçiden yedisinde nazal septum ülser
görülmüştür, semptomlar; rinore yani inflamasyon yok iken burundan sıvı akması,
burun kaşıntısı ve ağrı, sık sık oluşan inflamasyon olmaksızın burundan sıvı akması
şeklindedir (Kleinfeld ve Rosso, 1965).

1.1.3.2.2. Kardiyovasküler Etkiler
İnhale edilen kromun kardiyovasküler sistem üzerinde etkisinin olup olmadığıyla
alakalı epidemiyolojik çalışmalar mevcuttur (Lees, 1991). İnhale edilen krom ve
krom bileşiklerinin kardiyovasküler etkisi çok sınırlıdır. İtalya’da kromat üretimi
yapan bir tesiste, dikromat ve kromtrioksit üretiminde çalışan ve 0.01mgCr(VI)/m3
oranda maruz kalan 22 işçinin elektrokardiyodiyagramları yaklaşık 1yıl kayıt edilmiş
ve olumsuz bir sonuç tespit edilememiştir (Sassi, 1956). Amerika’da 1968 ila 1984
yılları arasında paslanmaz çelik üretiminde çalışan yaklaşık 4227 işçide hiçbir
kardiyovasküler hastalık, sistemik kalp rahatsızlığı ve bunlara bağlı ölümler
kaydedilmemiştir (Moulin ve ark., 1993). 3 ay boyunca 30mg Cr(III)/m3 oranda
krom oksit ve krom sülfata maruz kalan ratların kalplerinde histopatolojik değişiklik
oluşmamıştır (Derelanko ve ark., 1999). Aynı şekilde 1.15 mg Cr(VI)/m3 oranda
krom trioksite maruz kalan sprague-dawley ratlarında hiçbir kardiyovasküler
rahatsızlık tespit edilmemiştir (Kim ve ark., 2004). Başka bir çalışmada 15.5mg
Cr(VI)/m3 oranda krom dioksite maruz kalan ratlarda histopatholojik lezyon tespit
edilmemiştir (Lee ve ark., 1989).
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Cr(VI) bileşiklerine oral yolla maruziyet sonucu, kalp durması ve ölümlerin
olduğu vakalar mevcuttur. 17 yaşında erkek birey 29 mg Cr(VI)/kg oranda potasyum
dikromat yutmuş ve buna bağlı olarak kalp krizi geçirmiş ve ölmüştür, otopsi sonucu
sol ventrikül anterior papiller kasında kanama saptanmıştır (Clochesy, 1984; Iserson
ve ark., 1983). Letal dozun altında oral yolla alınan krom bileşiklerinin
kardiyovasküler sisteme olumsuz etkisinin olduğuna dair hiçbir vaka mevcut değildir
(ATSDR, 2008).

1.1.3.2.3. Gastrointestinal Etkiler
Krom bileşiklerinin mesleki maruziyetler sonucunda gastrointestinal sisteme
olumsuz etkisi tespit edilmiştir (Loubieres, 1999). Mide mukozasında tahriş,
duodenal ülser, gırtlakta atrofi, kronik faranjit, bademcik iltihabı, gastrit, ve sindirim
sistemi hastalıklarından kaynaklı ölümler gerçekleşebilmektedir (ATSDR, 2008). Bir
vakada büyük miktarda krom trioksit buharına maruz kalan hastalarda abdominal ve
substernal ağrı tespit edilmiştir (Meyers 1950). Bir başka vakada, Amerika Birleşik
Devletlerinde elektokaplama tesisinde çalışan 11 işçiden 5’inde çeşitli mide ağrıları
ve çeşitli semptomlar tespit edilmiş, 2 işçide duodenal ülser, 1 işçide gastrit, 1 işçide
mide krampları ve 1 işçide de sık hazımsızlık tespit edilmiştir, bu işçiler ortalama
yedi bucuk yıl bu işletmede çalışmış ve yaklaşık 0.004 mgCr(VI)/m3 kroma maruz
kalmışlar (Lucas ve Kramkowski, 1975). Krom tuzları üreten bir fabrikada çalışan 90
işçiden 21’inde ilk maruziyetten 3 ila 5 yıl sonra mide mukozalarında tahriş ve
duodenal ülser tespit edilmiştir (Sterekova ve ark., 1978). Cr(III) bileşiklerine maruz
kalmış ve gastrointestinal sistemde olumsuz etkiyle karşılaşılan vakalar şu ana kadar
rapor edilmemiştir (ATSDR, 2008).
Oral yolla Cr(VI) bileşiklerine maruz kalınması sonucu gastrointestinal
sistemde olumsuz sağlık etkilerinin olduğuna dair birçok vaka rapor edilmiştir. Bir
vakada

oral

yolla

yüksek

miktarda

sodyumdikromat

maruziyeti

sonucu

gastrointestinal yanıklar ve kanamalar tespit edilmiştir (Ellis ve ark., 1982).
Potasyum dikromat ve krom trioksit gibi Cr(VI) bileşikleri mukoza dokusunu
aşındırıcı ve tahriş edicidir (Sugiyama, 1991). Bir vakada potasyum dikromat ile
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kontamine olmuş yulaf ezmesini yiyen iki yetişkin bireyde, ani abdominal ağrılar
belirmiş ardından kanamalı kusma tespit edilmiştir (Partington, 1950). Başka bir
vakada intihar girişiminde bulunan 24 yaşında bir kadın amonyum dikromat almış,
hastada bulantı, kanlı kusma ve kanlı ishal rapor edilmiştir (Hasan, 2007). Kromat
üreten bir fabrikada çalışan işçilerde mide mukozasında görülen tahriş daha sonra
duodenal ülsere neden olmuştur (Sterekhova ve ark., 1978).

1.1.3.2.4. Hematolojik Etkiler
Krom bileşiklerine mesleki maruz kalan işiler üzerinde yapılan hematolojik
çalışmalarda iki anlamlı sonuç çıkmıştır. Bir vakada; krom kaplama tesisinde çalışan
97 çalışan Cr(III) içeren kromit cevheri, sodyum kromat ve sodyum dikromata maruz
kalmışlar, hematolojik çalışmalar sonucunda % 14.4 lökositoz, % 19.6 'sında
lökopeni tespit edilmiş, monositlerde hafif artış ve lökositoz olmadan eozinofiller de
zaman zaman artışlar olduğu rapor edilmiştir (Mancuso, 1951). Diğer bir vakada ise
Amerika Birleşik Devletlerinde yaklaşık olarak 0.01 mg Cr(VI)/m3 oranda krom
triokside ve dikromata takribi 1 yıl maruz kalan krom kaplama tesisinde çalışan 7
işçide hiçbir hematolojik kötü etki tespit edilememiştir, çalışanların kırmızı kan
hücrelerinin sayıları, hemoglobin, hematokrit ve beyaz kan hücrelerini sayısında
hiçbir anormallik tespit edilememiştir (Sassi, 1956). Başka bir çalışmada
1.99mgCr(III)/m3 oranda krom oksit ve krom sülfata maruz kalan Cr(III) kaplama
tesisinde çalışan 106 işçiden hiçbirinde hematolojik bozukluk tespit edilememiştir
(Korallus ve ark., 1974).
Bir vakada 18 yaşında kadın birey, birkaç gram potasyum dikromatı oral yolla
vücuduna almış, hemoglobin içeriği ve hematokrit oranlarında azalma görülmüş,
maruziyetten 4 gün sonra beyaz kan hücrelerinin sayısında, genç alyuvar sayısında
ve plazma hemoglobinde artış tespit edilmiştir. Bu etkiler intravasküler hemoliz
göstergesidir (Sharma ve ark., 1978). Yaklaşık 29mg Cr(VI)/kg oranında potasyum
dikromatı oral yolla alan 17 yaşındaki erkek bireyde kan pıhtılaşmasının inhibe
olduğu tespit edilmiş ve vaka ölümle sonuçlanmıştır (Clochesy, 1984; Iserson ve
ark., 1983). Başka bir vakada ise krom kaplama tesisinde çalışan bir işçi yanlışlıkla
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rapor edilmeyen bir miktarda 300g Cr(VI)/L krom trioksit içeren kaplama sıvısı
yutmuştur, belirtiler; kansızlığı takip eden ciddi kanamalar şeklinde olmuş ve hasta
hemodiyaliz ile kurtarılmıştır (Fristedt ve ark., 1965).
1.1.3.2.5. Hepatik Etkiler
Krom(VI) bileşiklerinin ciddi karaciğer etkileri rapor edilmiştir. Krom kaplama
tesisinde çalışan 5 işçiden dördünde krom triokside maruz kalmalarından kaynaklı;
karaciğer hücrelerinde düzensizlik, nekroz, lenfositik ve histiyositik infiltrasyon ve
Kupffer hücrelerinde artış, bir tür antikor olan gamma globulin artışı ve sarılık rapor
edilmiştir (Pascale ve ark., 1952). Başka bir vakada ise kromat üretim fabrikasında
çalışan işçiler 0.01mg Cr(VI)/m3 oranda 1 yıl boyunca krom triokside maruz
kalmışlar ve 65 işçinin 25’inde hepatobilyer bozukluk gözlemlenmiş. Bu
bozuklukların önemli nedenlerinden birinin de maruziyetlerin yanı sıra yüksek alkol
kullanımı olduğu belirlenmiştir (Sassi, 1956). İki farklı fabrikada krom(III)oksit ve
krom(III)sülfata maruz kalan işçiler üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda bu
maruziyetlerin karaciğer rahatsızlıklarına neden olmadığı tespit edilmiştir (Korallus
ve ark., 1974b).
İnhalasyon yolu ile krom ve bileşiklerine maruz kalan hayvanlarda karaciğer
üzerine olumsuz etkilerinin minimum ya da olmadığı şeklinde kabul edilir (ATSDR,
2008). Sprague-Dawley ratlarında 1.15mgCr(VI)/m3 oranda krom triokside maruz
kalmaları sonucunda hiçbir histopatolojik değişiklik gözlemlenmemiştir (Kim ve
ark., 2004). Başka bir çalışmada ise 15.5mgCr(VI)/m3 oranda kromdiokside maruz
bırakılmış olan ratlarda histolojik çalışmalar ve karaciğer fonksiyon testleri ile
maruziyetin olumsuz hepatik etkilerinin olup olmadığı araştırılmış ama olumsuz bir
sonuç tespit edilmemiştir (Glaser ve ark., 1986; Glaser ve ark., 1988; Lee ve ark.,
1989).
Oral yolla alınan Cr(VI) bileşiklerinin karaciğer hasarına neden olduğunun
göstergesi; sarılık belirtileri, safra sıvısında ve serum laktik dehidrogenaz da artıştır.
Bu vaka krom kaplama tesisinde çalışan işçinin 300gCr(VI)/L oranda krom trioksit
içeren kaplama sıvısını yanlışlıkla yutması sonucu gerçekleşmiştir (Fristedt ve ark.,
1965).
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1.1.3.2.6. Renal Etkiler
Paslanmaz çelik kaynak işçileri, kromat ve dikromat üretiminde çalışan işçiler,
ferrokrom üretiminde çalışanlar ve alaşımlı çelik fabrikası çalışanları üzerinde renal
fonksiyonlarının maruziyet sonucunda ne gibi değişiklere maruz kaldığı ile alakalı
çalışmalar yapılmıştır. Çalışanlar Cr(VI) bileşiklerine maruz kalan işçilerde buna
bağlı fırça sınır protein antijenlerinde artış tespit edilmiş ve ürin de kontrol grubu ile
karşılaştırıldığında retinal bağlayıcı proteinlerinin arttığı rapor edilmiştir (Mutti ve
ark., 1985). Yapılan çalışmalara yakın başka bir çalışmada ise kromat ve dikromat
üretimi yapan bir fabrikada mesleki maruziyet sonucu 0.05 ila 1.0 mgCr(VI)/m3
oranında krom trioksi de ortalama 7 yıl boyunca maruz kalan işçilerin idrarlarında 15
μg krom/g kreatin tespit dilmiş ve idrarda retinol bağlayıcı protein ile tübüler
antigenlerde artış görülmüştür. Bu çalışmalar sonucunda idrarda retinal bağlayıcı
protein ve antijenler gibi düşük molekül ağırlıklı proteinlerin bulunması, böbrek
hasarlarında indikatör olduğuna inanılmıştır (Franchini ve Mutti, 1988).
35 yaşında kadın bireyin 357 mg Cr(VI)/kg oranında kromikasite oral yolla
akut maruziyeti sonucu vaka ölümle sonuçlanmış ve otopside böbrekte nekroz tespit
edilmiştir (Loubieres ve ark., 1999). Başka bir vakada ise 24 yaşında erkek bir
bireyde diyet destek ürünü olan Cr(III) bileşiği içeren krom picolinatı 2 hafta
boyunca her gün bilinmeyen miktarda oral yolla alması sonucunda böbrek hasarı
tespit edilmiştir (Wani ve ark., 2006). Buna benzer başka bir vakada ise 49 yaşında
bir kadın birey 6 hafta boyunca 74.4μgCr(III)/gün yada 1.1μgCr(III)/kg/gün,
toplamda 600μgCr(III)picolinata miktar olarak eşit gelecek şekilde diyet destek
besini almış ve böbreklerinde fonksiyon bozukluğu rapor edilmiştir (Wasser ve ark.,
1997).
Hayvanlarda Cr(VI) maruziyeti sonucu böbrekte işlev bozuklukları tespit
edilmiştir.

Potasyum

kromata

maruz

bırakılan

ratlarda

biyokimyasal

ve

histokimyasal teknik yöntemleri ile böbrek hasarları tespit edilmiştir. Ratlar üzerinde
yapılan bir çalışmada ise, gavaj yöntemi ile ratlara 13.5 mg Cr(VI)/kg/gün şeklinde
20 gün boyunca oral maruziyet yaşatılmış ve böbrekte farklı oranlarda fosfolipid,
trigliserit ve yağ birikiminde artış tespit edilmiştir (Kumar ve Rana, 1982).
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1.1.3.3. Üreme Üzerine Etkiler
İnhalasyon yolu ile Cr(VI) maruziyetinin gebelik dönemi ve doğum problemlerine
çok etkili olmadığı yapılan çalışmalarla tespit edilmiştir. İnsanlar üzerinde yapılan
birkaç kısıtlı çalışma yapılmıştır. Üç jenerasyon boyunca 0.2mg/m3 Cr(VI) maruz
kalmış ratlarda üreme üzerine hiçbir etki görülmemiştir (Glaser ve ark., 1985;
ATSDR, 2000). Dolayısıyla inhalasyon yolu ile krom maruziyetinin üreme üzerine
olumsuz bir etkisinin olduğuna dair bir sonuç çıkarmak mümkün değildir.
Oral yolla krom bileşiklerine maruz kalınması sonucunda insanlarda üreme
üzerine olumsuz bir etkinin olduğuna dair bir bilgi mevcut değildir. Hayvanlar
üzerine yapılan çalışmalarda Cr(VI)bileşiklerinin sperm sayısının azalmasına neden
olduğu tespit edilmiştir (Zahid ve ark., 1990; ATSDR, 2000). Yapılan bir çalışmada,
yedi hafta boyunca oral yolla 15.2mg Cr(VI)/kg/gün oranında potasyum dikromat
(K2Cr2O7) verilen farelerin sperm sayılarında ve doğurganlıkta azalma tespit
edilmiştir. Başka bir çalışmada ise yine oral yolla 12 hafta boyunca 6mg
Cr(VI)/kg/gün

oranında

potasyum

dikromat

(K2Cr2O7)

verilen

farelerin

doğurganlıklarında azalma tespit edilmiştir. Bu çalışmalar sonucunda Cr(VI)
bileşiklerinin ratlarda ve farelerde üreme üzerine olumsuz etkilerinin olduğu
görülmüştür, fakat yapılan başka bir çalışmada Cr(III) bileşiklerinin aynı olumsuz
etkiye neden olmadığı belirlenmiştir. Gebelikten önce ve gebelik esnasındaki
dönemde 60 gün boyunca sadece haftanın beş günü 1806mg Cr(III)/kg/gün oranda
Cr(III) bileşikleri ile beslenen ratlarda normal gebelik dönemi ve normal doğum
görülmüştür (Ivankovic ve Preussman, 1975; ATSDR, 2000). Bu çalışmalar ışığında
oral yolla alınan Cr(III) bileşiklerinin üreme üzerine olumsuz etkilerinin olmadığı
rapor edilmiştir (ATSDR, 2000).
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1.1.3.4. Gelişimsel Etkiler
İnhalasyon yolu ile Cr bileşiklerine maruziyet sonucunda gelişimsel olumsuz bir
etkinin oluştuğuna dair hiçbir bilgi yoktur. Üç jenerasyon boyunca 0.2mg/m3
Cr(VI)’ya maruz kalmış ratlarda gelişimsel hiçbir olumsuz etki görülmemiştir
(Glaser ve ark., 1985; ATSDR, 2000). Krom ve krom bileşiklerine inhalasyon yolu
ile maruziyet sonucunda insan ve hayvanda kas, iskelet yapısında olumsuz bir etkinin
oluştuğuna dair bir bilgi mevcut değildir (ATSDR, 2000).
Oral yolla krom bileşiklerine maruziyetten sonra insanlarda gelişimsel olarak
olumsuz etkilerinin rapor edildiği hiçbir vaka mevcut değildir. Yapılan hayvan
deneylerinde oral yolla Cr(VI) bileşiklerine maruz kalmış gebelerde gelişimsel
olumsuz etkiler rapor edilmiştir. Gebe farelere gebelikleri döneminde 57mg
Cr(VI)/kg/gün oranda potasyum dikromat (K2Cr2O7) verilmiş ve gebelikte
anormallikler tespit edilmiş, fetüs ağırlığında da düşüş görülmüştür (Trivedi ve ark.,
1989; ATSDR, 2000). Yapılan başka bir çalışmada çiftleşmeden önce oral yolla
yaklaşık olarak üç ay boyunca 85mg Cr(VI)/kg/gün oranda kroma maruz bırakılan
dişi ratlarda olumsuz etkiler tespit edilmiştir, bunlar annede kilo alınımında düşüş,
fetüste kilo alınımında düşüş ve fetüste kemik oluşumunda düşüş tespiti şeklindedir
(Kanojia, 1998).

1.1.3.5. Genotoksik Etki
Krom bileşikleri yapılan çalışmalar sonucunda genetoksik olarak tanımlanmıştır
(Snow ve ark., 1992; DeFlora ve ark., 1990; Cohen ve ark., 1990; Riales ve Albrink,
1981). DNA düzeyinde; krom bileşikleri DNA sarmallarının kırılmasına, DNA-DNA
ve DNA-protein çapraz bağlarının kopmasına neden olmaktadır (Bianchi ve ark.,
1983; Cupo ve ark., 1985; Sugiyama ve ark., 1986; Snyder, 1988; DeFlora ve
Wetterhahn, 1989; Sugiyama ve ark., 1989). Hücre içerisine giren Cr(VI)
redüksiyona uğrayarak daha az toksik olan formlara dönüşür önce Cr(V) ve
Cr(VI)’ya daha sonrada Cr(III)’e indirgenir. Yapılan çalışmalar ile bu ara formların
genotoksisite açısından Cr(VI)’ya göre daha aktif oldukları tespit edilmiştir.
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Cr(VI)’dan Cr(III)’e redüksiyon esnasında, yüksek valent krom ara türleri Cr(V) ve
Cr(IV)’ün yanı sıra reaktif oksijen türleride dahil olmak üzere karbon- ve sülfürmerkezli radikaller gibi bir çok etkin tür oluşur, bu türler DNA’ya zarar verebilme
potansiyeline sahiptirler. Ayrıca ortamda çok miktarda Cr(III) bulunması durumunda
Cr(III) peptitlerle, proteinlerle ve DNA ile kompleks oluşturmakta ve bunun sonucu
olarak DNA-protein çapraz bağları, DNA zincir kırılmaları ve hücresel sinyal
yollarında tahribatlar oluşmaktadır.
Şekil.1.2’de görüldüğü üzere, Cr(VI) yapı olarak fosfat ve sülfat anyonları
benzediğinden seçici olmayan organik membran kanallarından hücreye girebilmekte
ve daha sonrada redüksiyona uğramaktadır. Reduksiyon sonucu oluşan ara türler
DNA zincirlerini kırmakta ve genetoksik etki oluşturmaktadır, aynı şekilde son tür
olan Cr(III) ortamda çok miktarda bulunduğu taktirde DNA zincirini kırmakta ve bağ
yapmaktadır (Salnikow ve Zhitkovıch, 2008).

Şekil.1.2. Cr(VI) ve Cr(III) bileşiklerin genetoksik etkileri (Salnikow ve Zhitkovich, 2008).
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1.1.4. Kromun Toksikokinetiği
1.1.4.1. Absorpsiyon
1.1.4.1.1. Dermal:
Cr(VI) oldukça yüksek oranda çözünebilme kabiliyeti ile deri yolundan absorbsiyonu
Cr(III) bileşiklerine göre daha fazladır (Langard ve Norseth, 1979).
1.1.4.1.2. Oral:
Oral yolla alınan krom bileşiklerinin emilimi öncelikle ince bağırsaklarda
gerçekleşir. Yapılan çalışmalarda Cr(VI)’nın Cr(III)’e göre 5 kat daha hızlı emildiği
rapor edilmiştir (Selly, 1997). Ratlar üzerinde yapılan bir deneyde, Cr(VI) potasyum
kromat (K2CrO4) olarak içme sularına katılmış, aynı oranda Cr(III), krom klorür
olarak içme sularına katılıyor, bir yıl sonunda Cr(VI) yaklaşık olarak 9 kat gibi bir
farkla dokularda Cr(III)’e göre yüksek miktarda tespit ediliyor (MacKenzie ve ark.,
1958). Bu sonuca benzer olarak kanda ve plazmada, intra-gastrik ya da intraintestinal yolla verilen krom bileşiklerinden Cr(VI), Cr(III)’e göre yüksek
konsantrasyonda tespit edilmiştir (MacKenzie ve ark., 1959). Cr(VI)’nın en iyi
absorpsiyon değeri %2-3 oranında farelerde, yaklaşık %2 oranında da insanlarda
tespit edilmiştir (Mertz ve ark., 1965; Donaldson ve Barreras, 1966). Cr(III) ise
yaklaşık olarak %0.5 değerindedir (Mertz, 1969). Yapılan başka bir çalışmada oral
yoldan Cr(III) CrCl3 olarak verilmiş ve feçesten atılan miktara bakıldığında % 0.4
oranında Cr(III) absorplandığı tespit edilmiştir, bu oran ratlarda %2’dir (Danoldson
ve Barrers, 1966; Anderson ve ark., 1983). 200μg krom triklorür diyet takviyesi
olarak verilen hastalarda yaklaşık olarak 10μg (%2 oranında) krom triklorür
absorplandığı tespit edilmiştir.
1.2.4.1.3. İnhalasyon:
Pulmoner absorpsiyon; oksidasyon basamağı, boyut, çözünürlüğün yanı sıra, inhale
edilmiş Cr(VI)’nın kimyasal özelliklerinden etkilenir (Bingham ve ark., 2001).
İnhalasyon yoluyla Cr(VI) absorbsiyonu %53-85 iken, Cr(III) %5-30 (Baetjer ve
ark., 1959; Bragt ve Dura, 1983; Visek ve ark., 1953; Wiegand ve ark., 1984;
Wiegand ve ark., 1987). Mesleki maruziyetlerde inhalasyon yolu ile Cr(VI)’ya maruz
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kalan işçilerin kan ve idrarlarında yüksek oranda Cr(VI) tespit edilmiştir. Bu
maruziyetler genellikle kromit (Fe, Mg) Cr2O4) tozlarından kaynaklanır (Mancuso,
1951; Stokinger, 1981). Deney hayvanlarına intratrakeal yolla enjekte edilen sodyum
kromat, potasyum kromat ve krom klorür hegzahidrat gibi suda çözünebilen kromat
bileşikleri ile yapılan çalışmalar akciğerlerden hızlı bir şekilde kromun
temizlendiğini gösterir (Enjeksiyondan 10 dakika sonra ~%15 oranında Cr bileşikleri
kaldığı tespit edilmiştir). Başka bir çalışmada ise aynı yöntemle enjekte edilen krom
bileşiklerinin, Enjeksiyondan 10 dakika sonra %69 oranında krom klorür kaldığı
tespit edilmiştir. 30 gün sonra akciğerde %30 oranında Cr(III) ve %2.4 oranında
Cr(VI) kalmıştır, 60 gün sonra ise %12 oranında Cr(III) ve %1.6 oranında Cr(VI)
kaldığı tespit edilmiş ve Cr(VI) bileşiklerinin Cr(III) bileşiklerine göre daha hızlı
dağıldığı gözlemlenmiştir (Baetjer ve ark., 1959).

1.2.4.2. Dağılım
Ratlarda yapılan deneysel çalışmalarda krom dağılımının, krom bileşiklerine bağlı
olduğu tespit edilmiştir (Hopkins, 1965; Kraintz ve Talmage, 1952; Visek ve ark.,
1953). Cr(III) bileşiklerinin biyolojik membranlardan geçebilme özelliği Cr(VI)
bileşikleri

ile

karşılaştırıldığında

oldukça

yavaş

olması

bu

çalışmaları

desteklemektedir. Cr(VI)’nın yüksek toksisitesi; onun yüksek çözünürlüğü ve çok
hızlı hücreye alınım oranından kaynaklanmaktadır. Cr(VI) çok hızlı şekilde
eritrositler tarafından genellikle non-selektif anyon transport kanalları ile alınır
(Cabantchik ve ark., 1978; Jennette 1979). İntratrakeal instillasyon ile sodyum
kromat (Cr(VI)) ve krom klorür (Cr(III)) verildikten 24 saat sonra akciğerde %20
oranında Cr(III) ve %10 oranında Cr(VI) tespit edilmiş. Periferik dokuda Cr(VI)
bileşikleri Cr(III) bileşiklerine göre daha fazla miktarda bulunurken, kanda
eritrositlerde Cr(III) oranı %15 iken Cr(VI) %61 oranında tespit edilmiştir. Çekirdek,
mitokondri ve lizozomlarda Cr(III) miktarı Cr(VI) miktarından daha yüksek
olmasına rağmen hücre sıvısında Cr(VI) miktarı Cr(III) miktarından daha fazladır.
Cr(III) %36 oranında feçesten ve %4 oranından idrardan atılırken, Cr(VI) ise
yaklaşık olarak her iki yoldan da % 20oranında atılır (Edel ve Sabbioni, 1985).
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Cr(VI) plasma ve eritrositler arasında oldukça eşit şekilde dağılır halbuki
Cr(III) eritrosite çok kısıtlı alınır. Bunların dışında dokuda Cr(III) ve Cr(VI) dağılımı
önemli ölçüde farklılık göstermez bunun nedeni doku içinde Cr(VI)’nın Cr(III)’e
redüksiyonu ve Cr(VI)’nın dokuya bağlanma sıkıntısı ile Cr(III)’ün rahat
bağlanabilmesidir (Languard, 1979). Plazmada Cr(III) büyük çoğunlukla transferin
proteinine bağlanarak taşınır. Kromat (Cr(VI)) hariç bütün krom türleri çok hızlı bir
şekilde kandan temizlenir. Kandan krom asetat ve sitrat, krom klorür ve kromata
göre daha hızlı temizlenir (Kraintz ve Talmage, 1952; Visek ve ark., 1953; Hopkins,
1965).
Farelere krom enjeksiyonundan sonra, farelerin kemik iliklerinde, dalaklarında,
testislerinde ve epididimislerinde Cr(III) tespit edilmiştir. Fakat en yüksek
konsantrasyonlar önce karaciğer sonra uterus daha sonrada böbrekte tespit edilmiştir
(Hopkins, 1965; Mertz ve Roginski, 1971). Cr(VI) plasentayı Cr(III)’den daha hızlı
geçer (Danielsson ve ark., 1982).
İntrevenöz yolla farelere verilen krom bileşikleri verildikten sonra görülmüştür
ki Cr(III) Cr(VI)’ya oranla altı kat daha fazla dokularda tutulmuştur, bu da Cr(III)
bileşiklerinin; amino asit, proteinler gibi doku bileşenleri ile kompleks yaptığını
göstermektedir (Bryson ve Goodall, 1983).
Cr(VI) DNA ile bağ yapmaz, Cr(III) ise yüksek konsantrasyonda bağ yapar.
DNA hasarına çoğunlukla ara oksidasyon basamağına sahip Cr(V), Cr(IV) bileşikleri
neden olur (Snow, 1992; Standeven ve Wetterhahn, 1991; Wetterhahn ve Hamilton,
1989; Aiyar ve ark.,1991).
1.2.4.3. Biyotransformasyon
Cr(VI) hücre içerisinde kararlı değildir Şekil.1.3. de gösterildiği gibi hızlı bir şekilde
Cr(V)’e daha sonrada Cr(IV) ve Cr(III)’e dönüşür. Cr(V) ve Cr(IV) ara form olarak
adlandırılır (Schroeder ve ark., 1962). Cr(VI)’nın Cr(III)e indirgenme olayı
eritrositlerde, karaciğer hücrelerinde, akciger alveol makrofajlarında, tükürük ve
epitelyal astar sıvısında gerçekleşir (Gray ve Sterling, 1950; DeFlora ve ark., 1997;
DeFlora, 2000). Bu indirgenme reaksiyonları mitokondride sitokrom P450 aracılığı
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ile

yapılmakta,

ayrıca

hücre

sitoplazmasında

ve

çekirdek

membranında

gerçekleşmektedir (Languard, 1979; DeFlora ve ark., 1985).
Cr(VI)’dan Cr(III)’e indirgenme olayı; askorbik asit, glutatyon, sistein,
Sitokrom P450, NAD(P)H gibi redüktanlar tarafından gerçekleşir. İndirgenme işlemi
%50 oranında Askorbik asit ve Glutatyon tarafından gerçekleşir. Redüksiyon
genellikle karaciğer, böbrek ve akciğerde gerçekleşir (Prat ve ark., 1993; Connet ve
Wetterhahn, 1985; Covino ve Sugden, 2008).

Şekil.1.3. Cr(VI) redüksiyonu şematik gösterimi (Covino ve Sugden, 2008).

1.2.4.4. Taşınım ve Atılım
Cr(III) hücreye pasif difüzyon ya da fagositoz ile çok yavaş girer. Absorblanan krom
bileşikleri vücutta kandaki plasma proteinler aracılığı ile taşınır ve kemik dalak,
karaciğer,

böbrek

dokuları

tarafından

alınır

(USEPA,

1998).

Cr(VI);

oksianyonkromat (CrO4-2) sülfat ve fosfat gibi fiziksel Ph’da eritrositlere, timositlere,
hepatositlere anyon dönüşümü yolu ile girmektedir. (Cabantchik ve ark., 1978;
Jennette, 1979; Debetto ve Luciani, 1988; Alexander ve Aaseth, 1995; Singh ve ark.,
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1998). Cr(VI) yapı olarak sülfat anyonlarına benzemesinden dolayı hücrelere sülfat
anyon transport sistemi ile de girebildiğine inanılmaktadır. (Ballatori 2002).
Cr(III) büyük çoğunlukla idrardan atılırken Cr(VI) yüksek oranda feçesten
atılır. (CEPA, 1994). Saç ve tırnakta ikincil atılım yollarıdır. (DEFRA ve EA, 2002).
Şekil.1.4.’de gösterildiği gibi partikül veya buhar halindeki Cr(VI)
bileşiklerinin pulmoner absorbsiyon ile metabolizmaya girdikten sonra karsinojen
olan Cr(VI) form askorbik asit, glutatyon gibi düşük molekül ağırlıklı redüktantlar
aracılığı ile Cr(III) forma indirgenir. Geriye kalan Cr(VI) bileşikleri iyon transport
kanalları ile konsantrasyon farkından dolayı akciğer hücreleri içerisine girer ve
burada tekrar redüktanlar aracılığı ile Cr(VI)’ ya göre daha az reaktif form olan
Cr(III)’e indirgenir, bu esnada oksidatif strese, DNA hasarına yol açabilen reaktif
oksijen türleri açığa çıkar (ROS). Cr(III) hücreden kana geçer ve idrar yolu ile atılımı
gerçekleşir.

24

Şekil.1.4. Cr(VI) metabolizması (DEFRA, 2009).

1.3. Plasenta
1.3.1. Plasentanın Yapısı, Gelişimi ve Fonksiyonu
İtalyan bilim adamı Realdus Columbus ilk kez 1559 yılında bu geçici organa
"yuvarlak kek" anlamına gelen plasenta adını vermiştir. Plasenta maternal ve fetal
dolaşımı sağlayan seçici bir bariyer olup karşılıklı iki mikrosirkülasyondan oluşan bir
organdır. (Akesson ve ark., 2000).
Uterusun iç çeperini örten mukoz membran over hormonlarının etkisiyle siklik
değişiklikler gösterir. Bu değişiklikler döllenmiş bir ovum'un implantasyonuna
hazırlık amacına yöneliktir eğer implantasyon olmazsa olay menstruasyonla sonlanır.
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Döllenmiş yumurtanın mitoz bölünmesi sonucu oluşan embriyonik hücrelerin
implantasyonu sonrası plasenta oluşumu başlar. Dış kısmında trofoblast, ortada
besleyici sıvı ve embriyoyu oluşturacak hücreler kümesi olan embriyonik kesenin,
döl yatagı iç zarına tutunması gerçekleşir. Embriyonik kese ovumu saran membranöz
yapıdan ayrılır. Blastosistin çevresini saran ve anne kanından fetüse gıda sağlayan,
mezoektodermal ve plasenta oluşuma katılan primitif hücre tabakasının epitelyal
uzantılar ile uterus epiteli birleşir. (Sadler, 1995).
Blastosistin; embriyonik kesenin, endometrina; döl yatağı iç zarına tutunması
yani implantasyon süreci sonrası 6-7 gün içerisinde plasenta gelişimi başlar.
Blastosist dış örtü (outer cover) trofoblast ve ortada besleyici sıvı iç hücre kütlesi
(iner cell mass) embryoblasttan oluşan hücreler kümesidir (Kaufmann ve Frank,
2004). Gelişen plasentada birincil transport kısım olan villuslar gebelik sonrası 8-13
günde oluşmaya başlar. Villus sistemi primer koryonik (embryoblasta doğru) ve
trofoblastik kabuğu (endometriuma doğru) çevreler. Villus sistem, previllusları çift
katmanla çevreleyen trofoblastın iç tabakası olan sitotrofoblast; langhans hücre
tabakasının arasında bulunan trabecula ve lakunadan oluşmaktadır. Villuslar
trofoblastik kabuk kısma bağlanırsa buna anchoring villus denir. Sürekli genişleyen
lakuna sistemi intrevillöz boşluk oluşturmaktadır. İlkel maternal dolaşım gebelikten
sonraki 12. günde trofoblastik kabuk hücreleri ile endometrial damarlar arasında
gerçekleşir (Syme ve ark., 2004; Simone ve ark., 1994).
Maternal kan laküner sisteme kabuklar arasındaki küçük deliklerden girer.
(Syme ve ark., 2004). Koryonik plakadaki mezankimal hücreler birincil villuslara
etki eder ve ikincil villuslar meydana gelir. Bazı invaziv mezenkimal hücreler
hemangioblastik hücre kordlarına farklılaşırlar bu da ilk fetal kılcal damarları
oluşturur. Bunun sonucu olarak gebelikten sonraki 5. haftada intraplasental fetal
dolaşım kurulmuş olur (Kaufman ve Frank 2004). Fakat fetal-placental- maternal
dolaşım yaklaşık olarak 10. haftaya kadar tam olarak oluşmaz, bu yüzden bu zamana
kadar maternal kandan mevcut maddeler ekstrasellüler sıvı aracılığı ile difüzyon yolu
ile gerçekleşir. (Syme ve ark., 2004; Simone ve ark., 1994; Myren ve ark., 2007).
Fetal dolaşım villus ağaçları ve vasküler birimlerin bulunduğu kotiledonda
sonlanır. Oksijence zengin kanın intrevenöz boşluk içerisine maternal dolaşımdan
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pompolanması ile besinler, atıklar, gazlar ve ksenobiyotiklerin alış verişi villus
ağaçları arasında meydana gelir.

Şekil 1.5. Zamanında doğmuş bebeğin plasentasının enine kesit şematik çizimi. (Myren ve
ark., 2007)
(1) Endometrial atardamar (maternal dolaşım), (2) Endometrial toplardamar (maternal
dolaşım), (3) Plasental septa, (4) İntervillöz boşluk, (5) Sublasenta, (6) Koryonik plaka, (7)
Göbek bağı atardamarı (fetal dolaşım), (8) Göbek bağı toplardamarı (fetal dolaşım), (9)
Villus ağaçları, (10) Sinsityotrofoblast (trofoblastın sinsityal dış tabakası), (11) Sitotrofoblast
(Koryon villuslarını çift katmanla çevreleyen trofoblastın iç tabakası), (12) Amnion.
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İnsan plasentasında intrevenöz boşluktaki maternal kan ile fetal dolaşım
arasında iki tane hücre tabakası bulunur, bunlar mikrovillus membran diğeri de basal
plazma membrandır.

Şekil 1.6. Mikrovillus membran ve Basal membran (Jansson ve Powell, 2005) MVM:
Mikrovillus membran, BM: Basal membran, ST: Sinsitiyotrofoblast, (------): Maternal
dolaşım (intrevillöz boşluk) ve fetal kapiler arasındaki değişim yolağı.

Plasenta en önemli endokrin organlardan birisidir. Östrojen ve progesteron
reseptörüne bağlanan hormonlar olan progestin gibi steroid hormonlar ile bazı
protein hormonların salgılanmasından sorumludur. Yumurtalık, rahim, meme dokusu
ve bebek üzerinde etkili pek çok hormon ve hormon benzeri maddenin üretiminden
de sorumludur. Endometriumun desteklenmesi, rahim kaslarının kasılmalarının
baskılanması, gebeliğin düşük ya da erken doğum ile sonlanmasını engelleyen
normal gelişme ve sağlıklı gebelik için gerekli hormanların üretiminden sorumludur.
Suda çözünen vitaminler yağda çözünen vitaminlere göre plasentayı daha zor
geçerler. Vitamin ve minerallerin plasentayı geçişi kimyasal ve fiziksel bir çok
mekanizmayı içerir. Temel iki mekanizma aktif transport ve basit difüzyondur.
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Maternal ve fetal konsantrasyonların farklılığından kaynaklanan geçişler basit
difüzyon ile gerçekleşirken, aktif transportta maddeler bir gradiyente karşı taşındığı
için enerji harcanır. Aktif transportla anneden fetüse taşınan maddeler fetüste daha
yüksek konsantrasyona ulaşabilir (Malone, 1975).

Şekil 1.7. Bebeğin yerleşimi ve plasentanın yapısı.

Fetus yaklaşık olarak 4–8 mg/kg/dk glikoza ihtiyaç duyar (Aldoretta ve Hay,
1995). Difüzyon yolu ile plasentadan glikoz geçişi yeterli olmadığı için çeşitli
transfer mekanizmaları mevcuttur. Plasenta membranında bulunurlar ve glikoz
transporter olarak adlandırılır. Altı glikoz transporter mevcuttur, bunlar; GLUT1,
GLUT2 GLUT3, GLUT4, GLUT5, ve GLUT7 olup maternal kandan glikozun
bebeğe taşınmasını sağlarlar (Kahn ve Flier, 1990; Mueckler, 1994; Brinbaum ve
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ark., 1986; Takata ve Hirana, 1997; Desoye ve Shafrir, 1994; Carruthers, 1990; Knip
ve ark., 1999).
Hidrostatik ve ozmotik basınç ile sıvıların geçişi parasellüler kanallardan
gerçekleşmektedir (Friedman ve ark., 1959; Hutchinson ve ark., 1959). Suyun
transmembran hareketini kolaylaştıran membran proteinlerine aquaporin denir ve
mikrovillus membranlarında bulunur, suyun yanı sıra pürin, pirimidin, üre
geçişlerine katkıda bulunur (Damiano ve ark., 2001). Aquaporinler erken gebelik
dönemlerinde trofoblastta bulunur (Barcroft ve ark., 2003).
Membran taşıyıcıları trofoblastta bulunurlar ve iz elementlerle etkileşimde
bulunup translokasyonlarına yardımcı olurlar (Shennan, 1987). Besinlerdeki krom
plasenta dokusunu GTF (Glikoz tolerans faktör) olarak geçer (Iyenger ve Rapp,
2001). Krom ölçülebilir mikarda fetus dokusunda mevcuttur. Krom konsantrasyonu
hamileliğin ikinci ve yedinci ayları arasında artar (Underwood, 1977). Bu çalışmalar
krom plasenta dokusundan geçtiğini göstermektedir. Yapılan başka bir çalışmada 90
gün boyunca üç farklı rat grubuna 250 ppm, 500 ppm ve 750 ppm miktarında içme
sularına %99 saflıkta Cr(VI) potasyum dikromat ilave edilmiş ve analizler sonunda
kontrol grubu ile beraber sırasıyla 0.0789±0.009 ppm, 0.6589±0.041 ppm,
0.9259±0.070ppm, 1.7369±0.044ppm sonuçları elde edilmiş bu da plasenta
dokusunun fetüs için zararlı olan Cr(VI) bileşiklerini tuttuğunu göstermektedir
(Kanojia, 98). Kromun iki farklı formu olan Cr(III) ve Cr(VI)’nın plasenta
dokusundan geçişleriyle alakalı çalışmalar yapılmıştır. (Merts ve ark., 1969)
Cr(III)’ün rat plasentasını geçip fetüse ulaştığına dair anlamlı bir değer tespit
edememiş ve başarısız olmuşlardır. Fakat bu çalışmanın (Wallach ve Verch, 1984)
yeniden kontrol edilmesinden sonra yaptığı çalışmada Cr(III)’ün plasentayı geçip rat
fetüsunde biriktiği tespit edilmiş. Cr(VI) rat plasentasını Cr(III) le karşılaştırıldığında
daha fazla miktarda geçtiği tespit edilmiş. (Danielsson and Hassoun, 1982). Kırmızı
kan hücreleri Cr(VI)’yı Cr(III) göre daha fazla miktarda absorplamaktadır (Gray ve
Sterling, 1950). Yapılan başka çalışmalarda kromatın plasental mikrovillus membran
veziküllerinde sülfat alımını inhibe ettiği belirlenmiştir (Shennan ve Boyd, 1986b).
Bu inhibisyonun daha sonra yarışmalı olduğu tespit edilmiştir (Shennan ve Boyd,
1986c). Bu temelden yola çıkılarak görülüyor ki krom, sülfatın membranlardan geçiş
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yolunu maskelemektedir. Plasental bruch border membran vezikülden sülfat dışarı
çıkışı eksternal kromatın girişini inhibe etmektedir, bu da kromat geçişini
engellemekte ve kromat girişini yavaşlatmaktadır. Yapılan çalışmalar sonucu
kromatın, sülfat katılımını inhibe ettiği için fetal proteoglikan gibi fetal anomilere
sebep olduğu tespit edilmiştir (Hassoun ve Dencker, 1982). Cr(VI) hücrelere
girdikten sonra indirgenir ve intreselüler krom proteinlerle kompleks yapıp korunur.
Bu yüzden kromat plasental membrandan geçerek taşınsa bile fetüse ulaşan farklı bir
form olabilir (Shennan ve Boyd, 1988).

1.4. Atomik Absorpsiyon Spektroskopisi (AAS)
1.4.1. Giriş
Gaz halindeki atomların veya gaz halindeki tek atomlu iyonların absorpsiyon,
emisyon ve floresans özellikleri üzerine kurulmuş olan spektroskopi dalına atomik
spektroskopi denir.
Tüm atomlar ışığı absorplayabilir. Absorplanan ışığın dalga boyu her elemente
özgüdür. Kurşun ya da bakır gibi elementlerle birlikte bulunan nikel içeren bir örnek
nikel elementine özgü bir dalga boyundaki ışığa maruz kalırsa, sadece nikel atomları
bu ışığı absorplayabilir. Bu dalga boyundaki absorplanan ışığın miktarı, ışık
yolundaki seçilen elementin atomlarının sayısı arttıkça artar ve absorplanan
atomların konsantrasyonuyla orantılıdır. Absorplanan ışığın miktarı ve bilinen
standartlardaki analitin konsantrasyonu arasındaki ilişki, absorplanan ışığın miktarı
ölçülerek bilinmeyen konsantrasyonları belirlemek için kullanılabilir. Bir atomik
absorpsiyon spektroskopisi bu temel prensiplere dayanan kantitatif analiz için
kullanılan bir alettir.
Atomik absorpsiyon spektroskopisiyle gaz halindeki atomların ve iyonların
ultraviyole, görünür alan ve X-ışınları spektrumları da incelenebilmektedir.
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Ultraviyole ve görünür alan spektrumlarını almak için, numuneler önce uygun bir
sıcaklıkta gaz halinde atomlar ve gaz halinde tek atomlu iyonlar haline getirilir.
Bundan sonra numunenin absorpsiyon spektrumu alınır. Bunun sonucu, atomlar hem
tanınır, hem de kantitatif tayinleri yapılır. Numunelerin uygun bir sıcaklıkta atomlar
(atom buharları) veya tek atomlu iyonlar haline getirilmesine “atomlaştırma” denir.
Kantitatif bir tayinin doğruluk derecesi ve kesinliği büyük ölçüde atomlaştırma
işlemine bağlıdır. Atomlaştırma amaca bağlı olarak çeşitli metotlarla yapılabilir.
Bu metotlar ve temin ettikleri sıcaklıklar veya sıcaklık aralıkları aşağıda
verilmiştir.
1) Alev metodu (1700 – 3100 °C),
2) Elektro termal metot (1300 – 3000 C°),
3) Argon indüktif kapling metodu (4000 – 6000 C°),
4) Doğru akım argon metodu (4000 – 5000 C°),
5) Elektrik ark metodu (4000 – 5000 C°),
6) Elektrik spark (kıvılcım) metodu (yaklaşık 40000 C°),
Atomlaştırma ne kadar çok yüksek sıcaklıklarda yapılırsa hassasiyet artar
ölçüm zamanı kısalır. Bu çalışmada çalımanın amacına uygun olan alev ve elektro
termal metotlar uygulanmıştır (Lajunen, 1992).

1.4.2. Işığın Absorplanması ve AAS’nin Çalışma Prensibi
Atomik absorpsiyon metodunu anlamak için öncelikle atomların yapısını ve
orbitallerini tanımlayan Bohr atom modelini anlamak gereklidir. Bir atom, pozitif
yüklü proton ve nötral nötronlardan oluşan merkezi bir çekirdek içerir. Çekirdeği
çevreleyen enerji orbitalleri olarak tanımlanan elektronlardır. Tüm nötral atomlar eşit
sayıda proton ve nötrona sahiptir. Bu elektron orbitallerinin her birinin enerjisi vardır
ve orbitaller çekirdekten uzaklaştıkça elektronun kopması kolaylaşır. Atomik
spektroskopi bu dış elektronlardaki enerji değişimlerini temel alır. Atom ve
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elektronları en düşük enerji seviyesinde (E˚) ise bu duruma temel seviye denir.
Atomlar enerji ihtiyaçlarına göre farklı dalga boylarında farklı miktarda ışığı veya
ısıyı absorplayabilir. Işığın absorplanması, ısı veya diğer parçacıklarla çarpışma
(elektron, atom, iyon veya molekül) sonucunda enerji atoma eklendiği zaman, bir
veya daha fazla değişim gerçekleşebilir. Absorplanan enerji atomun kinetik enerjisini
arttırabilir veya atom enerjiyi absorplar ve uyarılmış enerji seviyesine geçebilir. Eğer
atom iki enerji seviyesindeki farka eşit bir enerjiyi absorplarsa diğer seviyeye
uyarılabilir (Varian Australia Ltd., 1997).

Şekil 1.8. Bir atom için uyarılma, iyonlaşma ve emisyon basamakları. Atom için enerji
seviyeleri yatay çizgilerle ve enerji geçişleri dikey oklarla gösterilmiştir. (Varian
Australia Pty Ltd (A.C.N. 004 559 540) 1997).

Atomik absorpsiyon, temel seviyedeki bir atomun belirli dalga boyundaki ışığı
absorplayarak daha yüksek enerji seviyelerine geçmesi prensibine dayanan bir
yöntemdir. Örnek olarak sodyum atomları için enerji seviyelerindeki geçiş 589,0 nm
dalga boyundaki ışığın absorplanmasıyla gerçekleşir. Bu elektronik geçiş sodyum
elementine özgüdür ve farklı enerji gereksinimleri olan diğer elementler bu ışığı
absorplayamazlar (Lajunen, 1992).
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Her atomun enerji seviyesi proton ve elektron sayılarına göre belirlenir. Her bir
element farklı elektron ve proton dizilimine sahiptir ve bu nedenle enerji seviyeleri
her bir atom için farklıdır. Bir element bir kaç elektronik enerji seviyesine sahip
olabilir.
Absorbans değeri ölçüldüğü zaman, bu değerden çözeltideki elementin
konsantrasyonu hesaplanabilir. Işık absorpsiyonu ve analit konsantrasyonu
arasındaki bağıntı Beer-Lambert yasası olarak ifade edilir (Lajunen, 1992).

1.4.2.1. Beer-Lambert Yasası
Lambert Kuralı, şeffaf bir ortam tarafından absorplanan ışık miktarının gelen
ışığın şiddetinden bağımsız oldugunu ve ortamın birbiri ardına gelen her bir
biriminin, içerisinden geçen ışığı aynı miktarda absorpladığını söyler (Varian
Australia Ltd., 1997).
Beer Kuralı, ışık absorpsiyonunun örnekteki absorbans yapan nicelik
sayısıyla orantılı olduğunu söylemektedir. Etkin olarak AA için bu ifade;
absorplanan enerji (ışık) miktarının atomlaştırıcıdaki atom konsantrasyonuyla
orantılı olduğu anlamına gelmektedir. Buna göre ‘c’ konsantrasyonundaki atomlar
‘a’ kadar bir absorbans oluşturursa, ‘2c’ konsantrasyonu ‘2a’lık bir absorbans
oluşturur. Beer-Lambert kuralının birleştirilmesinden oluşan Beer-Lambert
Kanunu şu şekilde açıklanabilir:

34

log Io/It = absorbans (A) = ε × b ×c

Io = gelen ışığın şiddeti
It = geçen ışığın şiddeti
ε = molar ekstinksiyon katsayısı (absorptivite)
b = absorpsiyon yolunun uzunluğu
c = absorplama yapan atomların konsantrasyonu

1.4.3. AAS Cihazının Yapısı

Şekil 1.9. Tipik bir atomik absorpsiyon spektroskopisinin şematik gösterimi (Varian
Australia Pty Ltd (A.C.N. 004 559 540) 1997).

Bir atomik absorpsiyon spektroskopisi şekil 1.9’da gösterilen temel komponentleri
içerir.
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Bir AAS cihazında temel olarak
•

Analit elementine özgü dalga boyunda ışık yayan bir ışık kaynağı olan oyuk
katot lambaları,

•

Örnekten serbest analit atomlarının oluşmasını sağlayan bir atomlaştırıcı
(Serbest atom oluşturmak için gerekli enerji kaynağı genelikle hava/asetilen
veya nitroz-oksit/asetilen alevidir. Örnek alevin içine aerosol olarak verilir
ve yakıcı ışık demetinin geçtiği optik yol üzerinde bulunur),

•

Atom popülasyonu boyunca ve monokromatörde kaynaktan gelen ışığı
yöneten bir optik sistem,

•

Oyuk katot lambasından yayılan belirli analitik dalga boyundaki ışığı
analitik olmayan diğer ışıklardan ayıran bir monokromatör,

•

Monokromatörden gelen ışığı ölçen ışık-duyarlı dedektör (genellikle
fotoçoğaltıcı tüp),

•

Dedektörün yanıtını ölçen ve bu yanıtı kullanılabilir analitik ölçümlere
çeviren uygun elektronik aletler (Modern teknolojilerde bu sayaçların yerini
uygun arayüzlü bilgisayarlar almıstır) bulunur (Varian Australia Ltd.,
1997).

1.4.4. Atomlaştırma
Atomlaştırma, atomların absorbansının ölçülmesi için uygun duruma getirilmesini
sağlayan bir yöntemdir. Atomik absorpsiyon analizi, temel enerji seviyesinde
oluşturulmuş serbest analit atomlarının oluşturulmasına ve bu atom popülâsyonuna
özgü dalga boyundaki ışığın kullanılmasına bağlıdır. Diğer spektrokimyasal teknikler
gibi atomik absorpsiyon spektroskopisi genellikle sıvı halde olmak üzere
elementlerin konsantrasyonunun belirlenmesinde kullanılır. AAS, çözülmüş sulu
çözeltilerin veya seyreltilmiş örneklerin veya organik çözücü gibi diğer çözücülerle
seyreltilmiş elementlerin analizi için en uygun yöntemdir (Varian Australia Ltd.,
1997).
Atomlaştırma devamlı ve kesikli olmak üzere ikiye ayrılır. Devamlı
atomlaştırmada, çözelti halindeki numune basınçlı bir gazla (gaz jetiyle) devamlı ve
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düzgün olarak çok ince bir sis (çok küçük sıvı kürecikleri) haline dönüştürülür. Buna
maddenin bulutlaştırılması (nebülizasyonu) denir. Basınçlı gaz, bulutlaştırdığı
numuneyi alevin içine de taşır. Numune burada çözücüsünü kaybeder (desolvasyon).
Çözücüsü buharlaşan numuneden geriye kalan madde sıcaklığın etkisiyle çok küçük
katı moleküler tanecikler haline gelir. Bunlara katı aerosoller denir. Bu küçük
tanecikler çözülür ve gaz halinde atomlar (buharlaşma) meydana gelir. Atomlar da
iyonlaşırlar bunlardan da iyonlar ve elektronlar oluşur (Varian Australia Ltd., 1997).
Kesikli atomlaştırma elektro termal cihazlarda yapılır. Böyle cihazlarda çözelti
halindeki numune, cihazın elektro termal kısmına konur. Sıcaklık yavaş yavaş
yükseltilerek

numunenin

çözücüsü

buharlaştırılır

(desolvasyon).

Çözücünün

buharlaştırılması sona erdikten sonra, sıcaklık aniden yükseltilir. Böylece daha önce
alev ortamında gerçekleştirilen olaylar çok kısa sürede gerçekleşir. Bunun sonucu
olarak da çok dar bir sinyal (sinyaller) elde edilir. Elde edilen sinyalin çok dar
olmasının nedeni, başlangıçta ortamda atomların bulunmaması, birden artması, çok
kısa zamanda da alev ortamından uzaklaşmasıdır (Varian Australia Ltd., 1997).

1.4.4.1. Alev Atomlaştırması
Alev atomlaştırması atomik absorpsiyonda analit çözeltisinin Şekil 1.9’da gösterilen
etaplardan geçerek ışın yoluna verilmek üzere serbest atomlara dönüştürmesi
işleminde kullanılmaktadır. Öncelikli amaç örneğin aerosol halde alev üzerine
verilmesidir. Bunu sağlayabilmek için yeteri kadar küçük damlacığın aeresol
formunda üretilmesi ve bu damlacıkların içindeki analitin hiçbir engele takılmadan
alevle buluşması gerekmektedir. Analitin aerosol haline getirilmesi için genellikle
kullanılan nebulizerdir. Nebulizer analitin bulunduğu çözeltiyi bir kapiler vasıtasıyla
çeker, çözeltiyi aerosol haline getirirken sprey haznesi (spray chamber) büyük
damlacıkları filtreler. Bu açıdan sprey haznesi aerosol halindeki çözeltinin alevi
oluşturan gazla birlikte iyice karıştırılarak yanmak üzere püskürtülmesinde önemli
rol oynamaktadır. En yüksek hassasiyeti elde etmek için hallow katot lambasından
çıkan ışın alev içinde mümkün olduğunca çok geçmelidir. Alevin çıktığı tabla
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pozisyonu da serbest hale gelen atomların bu optik yolda ışınla buluşması açısından
önemlidir (Lajunen, 1992).
Alevin sıcaklığı çözeltiyi buharlaştırır ve aleve yakın bölgede aerosol halindeki
damlacıları küçük katı partiküller haline getirir. Bu parçacıklar eriyerek buharlaşırlar
ve molekül formuna ayrışır. Ayrışan bu moleküllerde daha da çözünerek ışın
yolundaki serbest halde bulunan atomlara dönüşmektedirler.
Alevli atomlaştırıcıda yakıcı (yükseltgen) gaz olarak hava kullanıldığı zaman
sıcaklık 1800–2250 °C aralığında değişmektedir. Bu sıcaklıkta genellikle alkali ve
toprak alkali metalleri kolaylıkla uyarılabilirler. Uyarılmaları daha yüksek sıcaklık
isteyen ağır metaller için ise yakıcı gaz olarak, oksijen veya diazot monoksit (N2O)
kullanılır. Bu yakıcı gazlarla kullanılan yakıtlar genellikle 2600–3100 °C' luk
sıcaklık verebilirler (Çizelge 1.1) (Varian Australia Ltd., 1997).
Çizelge 1.1. Alevlerin Özellikleri (Varian Australia Pty Ltd (A.C.N. 004 559 540) 1997)
Yakıt

Yakıcı

Sıcaklık°C

Hidrojen

Hava

2050

Doğal gaz

Hava

1800

Asetilen

Hava

2250

Doğal gaz

Oksijen

2750

Hidrojen

Oksijen

2600

Asetilen

Oksijen

3100

Asetilen

Diazot monoksit

2750
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1.4.4.2. Grafit Fırınla Termal Atomlaştırma
Alevli atomlaştırıcıda en önemli sınırlama örnekleme cihazı için alevin tam olarak
uygun olmayışıdır. Alevli atomlaştırıcılarda, örneğin sadece küçük bir miktarı
(yaklaşık %10) atomlaştırıcıya ulaşabilir. Ek olarak, örnek, aerosolü aleve taşımak
amacıyla kullanılan gazın büyük hacimleriyle seyreltilir. Temel seviyede atomların
oluşturulması, alev sıcaklığı, alev gazıyla etkileşimler, matriks bileşenleri, kimyasal
engellemeler ve analitin fazla miktarda çözünmesi gibi birçok etken tarafından
yönetilir. Serbest atomlar ışık yolunda 10-4 saniye gibi kısa bir süre için bulunurlar.
Işık yolunda kalma süresi alev gazının hızına bağlıdır. Bu nedenlerle, alevli
atomlaştırıcıyla yapılabilen ölçümler genellikle ppm seviyesindedir (Varian Australia
Ltd., 1997).
Analitik hassasiyet, örnek bir kerede atomlaştırılsa ve serbest atomların ışık
yolunda kalma süresi arttırılırsa belirgin bir biçimde arttırılabilir. Grafit fırınlı
atomlaştırıcılar bu şartları sağlamaktadırlar. Grafit fırınlı atomlaştırıcılarla, alev
yerini bir argon yatağında bulunan elektrikle ısıtılan grafit tüpe bırakır. Argon gazı,
grafit tüpün hızlı bir şekilde yüksek uygulama sıcaklıklarına ulaşmasını ve kurutma
ve külleme basamaklarıyla matriks bileşenlerinin ve diğer engelleyici maddelerin ışık
yolundan uzaklaştırılmasını sağlar. Grafit tüp üzerindeki pirolitik kaplama, tüpün
oksitlenmeye karşı rezistansını arttırır ve bunun sonucunda da tüplerin kullanım
ömürleri artar. Tüp içinden kontrollü elektrik akımının geçmesiyle ısıtılır ve her bir
basamak için ayrı ayrı programlanır. Moleküler çözünme, atomlaştırma sıcaklığı,
ısıtma hızı ve sıcak grafit tüp yüzeyindeki çevresel etkilerin azaltılmasıyla yönetilir.
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Şekil 1.10. Grafit tüpün şematik gösterimi

Şekilde görüldüğü gibi grafit tüpün iki ucu açıktır. Ortasında numune
konmasına ve gaz çıkmasına yarayan bir de delik vardır. İnert gaz (çoğunlukla Argon
gazı), dolaşım sistemi sayesinde dışarıdan kap içine girmesi muhtemel havayı
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dolayısıyla tüpün yanmasını önler. Ayrıca bu inert gaz uçları açık olan tüpün iki
ucundan da tüpe girerek ilk ısıtmadan önce tüpün içindeki havayı uzaklaştırır ve
sonra da numunenin ısıtılması esnasında çözücü buharlarını dışarı atar (Varian
Australia Ltd., 1997).
Grafit tüpe verilen tüm analit atomlaşır ve atomlar grafit tüp içinde alıkonulur.
Sonuç olarak, hassasiyet ve deteksiyon sınırları ppb seviyesine düşürülür. Tipik bir
grafit tüp programı üç basamaktan oluşur (Varian Australia Ltd., 1997):
1. Kurutma: Örnek grafit tüpe enjekte edildiği zaman, örnek belirli bir
sıcaklıkta kurutulur, bu sıcaklık genellikle çözücünün kaynama sıcaklığının
altındadır (genellikle 80 ve 200°C). Çözücü buharlaştırılır, tüp yüzeyinde ince bir
film halinde katı madde kalır.
2. Külleme: Külleme basamağında, sıcaklık matriks maddesini, analiti
kaybetmeyecek derecede, ortadan kaldırmak için arttırılır. Külleme sıcaklığı
genellikle 350-1600°C arasındadır.
3. Atomlaşma: Atomlaştırma basamağında, fırın, külleme basamağından kalan
artıkların buharlaşması için sıcaklık yükseltilir. Böylece optik yol üzerinde serbest
atom bulutu oluşturulur. Absorbans ölçümü bu basamakta yapılır. Atomlaşma
sıcaklığı elementin uçuculuğuna bağlıdır ve minimum 1800°C (kadmiyum için) ile
maksimum 3000°C (bor için) arasında değişir.
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2. GEREÇ VE YÖNTEM
2.1. Gereçler

2.1.1. Numuneler

Tez çalışması dâhilindeki örnekler, Ankara Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve
Doğum Anabilim dalından alındı. Örnekler numaralandırılmış, anne yaşı, gebelik
günü, sigara alışkanlığı, vitamin kullanım ve gebelik sürecinde su ürünleri tüketimi
bilgileri toplanmıştır. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Girişimsel Olmayan Klinik
Araştırmalar Değerlendirme Komisyonu tarafından, karar no: 10-159 ve 03-05-2010
tarihli etik kurul kararı alınmıştır.

2.1.2. Kullanılan Kimyasal Maddeler
•

Cr Standart Çözeltisi

AA Standart Etanol pour SCP SCIENCE

•

Nitrik asit

Merck

2.1.3. Kullanılan Aletler
•

Atomik Absorpsiyon Spektrometresi

Varian AA240Z Zeeman

•

Grafit Tüp Atomlaştırıcı

Varian GTA 120

•

Grafit Tüpleri

Varian GTA

•

Sample Cup 2 ml Vial

Pothtech Elkay

•

Hassas Terazi

Mettler Toledo 4 digit

•

Mikrodalga Fırın

Mars X press

•

Su Pürifikasyon Sistemi

Human UP 900 Scholar-UV

•

Santrifuj

Heraeus Sepatech Labofyge 200

•

Etüv

Memmert
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•

Otomatik Pipetler

•

Polipropilen, Kapaklı Tüpler (15, 50 ml’lik)

•

Cam Malzemeler

•

Argon Tüpü

Ependorf

2.2. Yöntem
2.2.1. Örneklerin Alınması
Ankara Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim dalına başvuran ve
Ankara bölgesinde yaşayan ortalama 100 gebenin doğum sonrası 2 saat içinde
plasenta doku örnekleri alındı. Bu örneklerden sadece 98 tanesi değerlendirmeye
alındı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar
Değerlendirme Komisyonu tarafından, karar no: 10-159 ve 03-05-2010 tarihli etik
kurul kararı alınmıştır.

2.2.2. Örneklerin Kurutulması
Örnek dokular derin dondurucudan alınıp analiz için gerekli yaklaşık 2 cm3
hacminde parçalar kesildi ve oda sıcaklığında cam tablalar üzerinde bir süre
bekletildi. Daha sonra dokular, tabla ile birlikte, önceden 75°C’ye ayarlanmış etüvde
24 saat kurumaya bırakılarak doku ağırlığının sabitlenmesi amaçlandı. Kurutulmuş
örnekler ortalama kuru doku ağırlığı 0.9960±0.4348g olacak şekilde hassas terazide
tartıldı.
2.2.3. Örneklerin Analiz Ön İşlemleri
Etüvden çıkarılan doku örnekleri hassas terazi ile tekrar kuru ağırlıkları belirlenmek
üzere tartılarak, mikrodalga fırına ait olan yüksek sıcaklığa dayanıklı teflon tüplerine
alındı. Dokuların üzerine 10 ml %65’lik HNO3 eklenerek, mikrodalga fırında asitle
yakma işlemi yapıldı.
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Yakma işlemine ait mikrodalga fırın programı Çizelge 2.1’de verilmiştir.
Yakılan doku örnekleri 50 ml’lik döner kapaklı polipropilen tüplere aktarılıp, toplam
hacim deiyonize su ile 25 ml’ye tamamlandı. Örnekler analiz anına dek kapaklı
polipropilen tüplerin içinde, +40C’de saklandı
Çizelge 2.1. Mikrodalga fırına ait Plasenta dokusu yakma programı.
Max. Güç

Güç

Zaman

Sıcaklık

Bekleme

(Watt)

(%)

(dak.)

(°C)

(dak.)

800

100

15:00

200

05:00

2.2.4. Örneklerin Analiz İşlemleri
Mikrodalga fırında asitle yakılan örneklerin metal düzeyleri Atomik absorpsiyon
spektrometre cihazı ile belirlenmiştir. Grafit fırın tekniği ile krom düzeyleri
saptanmıştır.
Grafit fırın atomik absorpsiyon spektrometresinde düzey ölçümünün yapıldığı
yakma ortamında argon gazı kullanılmıştır. Krom analiz detayları aşağıda verilmiştir.

2.2.4.1. Krom Analizi
Örneklerdeki krom düzeyleri grafit fırınlı atomik absorpsiyon spektrometre tekniği
kullanılarak ölçülmüştür.
Plasenta dokusunda krom analizi için Varian AA240Z Zeeman atomik
absorpsiyon spektrometre cihazı kullanıldı. 1000 ppm’lik krom stok solüsyonundan
kalibrasyon

eğrisini

oluşturmak

üzere

2

ppb

konsantrasyonunda

standart

hazırlanarak, 0,5 ppb, 1 ppb, ve 2 ppb konsantrasyonları ile kalibrasyon eğrisi
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oluşturuldu. Hazırlanan standartlara piklerin düzgün çıkması için 5 μl %65’lik saflıkta
HNO3 eklendi.
Kalibrasyon eğrisi için her bir standart çözelti için 3 kez ölçüm yapıldı. Krom
analizi için dalga boyu 357.9 nm olarak ayarlandı. Piklerin ölçümü pik yüksekliği ile;
kalibrasyon hesabı ise konsantrasyon modu ile yapıldı. Kalibrasyon 40 örnekte bir
tekrarlandı. Örnekler için ise üç kez ölçüm yapıldı.
Atomlaştırıcı olarak grafit fırın ve ortam gazı olarak Argon kullanıldı.
Absorbans verisi 25500C’de toplandı. Toplam enjeksiyon 20 μl olacak şekilde ana
standard seyreltilerek, matriks modifier eklendi.
Krom analizine ait grafit fırın sıcaklık program Çizelge 2.6.’te, örnek
kalibrasyon grafiği Şekil 2.4.’de verilmiş ve cihaza ait metod ayrıntıları Çizelge
2.7.’de özetlenmiştir.
Çizelge 2.2.

Step

Plasenta dokusunda krom analizine ait grafit fırın sıcaklık programı.

1

Sıcaklık
(oC)
85

Zaman
(s)
5.0

Akış
(L/min)
0.3

×

Hayır

× Hayır

2

95

40.0

0.3

×

Hayır

×

Hayır

3

120

10.0

0.3

×

Hayır

×

Hayır

4

900

5.0

0.3

×

Hayır

×

Hayır

5

900

1.0

0.3

×

Hayır

×

Hayır

6

900

2.0

0.3

×

Hayır

×

Hayır

7

200

7.8

0.3

√

×

Hayır

8

200

2.0

0.0

√

Evet
Evet

9

2550

1.1

0.0

√

Evet

√
√

Evet
Evet

10

2550

2.0

0.0

√

Evet

√

Evet

11

2550

2.0

0.3

√

Evet

×

Hayır

Sinyal
Toplama

Okuma
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New Rational - Cal. Set 6

Abs

0.09 Calibrated
0.06
0.04
0.00
0.00

1.00

2.00

2.50

Cr ug/L
r: 0.9933
Konsantrasyon

Absorbans

%RSD

CAL ZERO

0.00 ppb

0.0044

0.13

STANDART 1

0.50 ppb

0.0185

0.51

STANDART 2

1.00 ppb

0.4550

1.13

STANDART 3

2.00 ppb

0.9040

2.16

RESLOPE

1.00 ppb

0.0415

1.04

Şekil 2.1. Plasenta dokusunda krom analizine ait örnek kalibrasyon grafiği.
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Çizelge 2.3. Atomik absorpsiyon cihazında grafit fırın kullanılarak, plasenta dokusunda
krom metalinin analizi için uygulanan metot.

Element – matriks

: Cr –Plasenta dokusu

Enstrüman

: Zeeman

Konsantrasyon birimi

: μg /L

Enstrüman modu

: Absorbans

Örnekleme

: Otonormal

Kalibrasyon modu

: Konsantrasyon

Ölçüm modu

: Pik yüksekliği

Standard tekrarı

:3

Örnek tekrarı

:3

Ekspansiyon faktör

: 1,0

Eğri çizimi

: 7 noktalı

Konsantrasyon ondalık aralığı

: 2 basamak

Dalga boyu

: 357,9 nm

Slit genişliği

: 0,2 nm

Gain

: %45

Akım

: 15.0 mA

Background

: BC on

Standard 1

: 0,5 μg /L

Standard 2

: 1,00 μg /L

Standard 3

: 2,00 μg /L

Reslope

: 20 örnekte bir

Reslope standardı

: Standard 2

Reslope alt limit

: %75,0

Reslope üst limit

: %125,0

Rekalibrasyon

: 40 örnekte bir

Kalibrasyon algoritması

: New Rational

Kalibrasyon alt limit

: % 20,0

Kalibrasyon üst limit

: % 150,0

Total enjeksiyon hacmi

: 20 μl

Ana standard konsantrasyonu

: 2 μg /L
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2.2.4.2. Validasyon
Sertifikalı referans materyali (CRM) standartları ile yöntem doğruluk ve
tekrarlanabilirlik açısından valide edilmiştir. Çalışmada kullanılan referans material
(NCSZC3016) toz haline getirilmiş 35 gram tavuk materyali içermektedir.
NCSZC3016 krom konsantrasyonu 0,59±0,11 ppm olarak %10,0 varyasyon katsayısı
ile belirlenmiştir. Varyasyon katsıyısı; standart sapmanın ortalamaya göre yüzde
kaçlık bir değişim gösterdiğini belirtir.
Çalışma süresince plasenta örneklerine yapılan analiz öncesi işlemlerin aynısı
referans materyali (NCSZC3016) için de uygulandı. Referans materyaline yapılan
analizler sonucunda 0,61±0,10 ppm ortama değeri %9’luk varyasyon katsayısı ile
belirlenmiştir. Validasyon çalışması çizelge 2.4’de özetlenmiştir.
Çizelge 2.4. NCSZC3016’nın analizinin referans değerleriyle karşılaştırılması
Varyasyon Katsayısı

Cr Konsantrasyonu (ppm)

Referans Değerleri

% 10,00

0,59±0,11

Mevcut Çalışma

% 9,00

0,61±0,10
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3.BULGULAR
3.1.

Örneklerin Analizi için Genel Değerlendirme

Alınan toplam 100 örnekten, 98 tanesi çalışmaya dâhil edilmiştir. Metal analizleri
yapılan örneklerin alındığı gebelerin yaş, sigara alışkanlığı, gebelik süresi, gebelik
sürecinde vitamin kullanımı ve su ürünleri tüketimi ile ilgili bilgileri toplanıp
sınıflandırılmış ve plasenta-krom seviyesi verilerinin bu sınıflandırmaya göre
istatiksel analizi yapılmıstır. Bilgilerine ulaşılamayan veya belirlenemeyen örnekler
istatistik değerlendirmelerinin dışında tutulmuş olup Çizelge 3.1.’de listelenmiştir.
Gebelik sürecinde sigara kullanan gebeler ‘1’, kullanmayan gebelere ‘0’;
gebelik sürecinde su ürünlerini sıklıkla tüketen gebeler ‘2’, nadiren kullanan gebeler
‘1’, hiç kullanmayan gebeler ‘0’; gebelik döneminde vitamin kullanan gebeler ‘1’,
kullanmayan gebeler ‘0’ olarak belirtilmiştir.
Metal analizleri sonucunda bulunan plasenta-krom konsantrasyonları aşağıda
tablolanmış veriler ile birlikte değerlendirilmiştir.
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Çizelge 3.1. Çalışılan örneklere ait kod numaraları, krom düzeyleri, anne yaşı, gebelik günü,
sigara alışanlığı, vitamin kullanımı ve su ürünleri tüketimi bilgileri.
Örnek
Sayısı
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Krom
Değerleri
(ppb)
913,51
770,57
651,96
618,86
588,84
557,15
530,85
511,89
492,70
441,30
368,94
359,38
350,07
347,61
351,09
325,46
319,28
305,12
311,89
306,37
295,13
295,67
293,89
279,22
276,51
272,75
258,15
248,89
247,07
243,98
240,07
239,57
231,53
228,21
221,40
214,07
210,54
206,69
211,99
199,54
202,37
193,12
186,16
188,28

Yaş

Gebelik
Günü

Sigara
Alışkanlığı

Vitamin
Kullanımı

23
27
35
29
31
24
39
27
27
27
24
33
39
30
28
28
25
40
25
30
22
21
26
29
28
22
29
23
26
41
32
28
22
33
27
29
32
26
22
34
40
36
32
29

259
272
271
274
266
271
266
276
287
280
280
276
269
251
275
274
283
269
255
275
277
287
280
276
273
285
280
266
278
280
273
266
275
275
222
266
259
267
266
231
271
280
272
281

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0

0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1

Su
Ürünleri
Tüketimi
1
0
2
2
1
0
2
0
1
2
0
1
1
0
0
2
1
2
2
0
0
0
0
2
0
0
1
1
1
2
1
1
2
1
2
1
0
0
0
2
1
1
1
1
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Çizelge 3.1.(Devamı) Çalışılan örneklere ait kod numaraları, krom düzeyleri, anne yaşı,
gebelik günü, sigara alışanlığı, vitamin kullanımı ve su ürünleri tüketimi bilgileri.
Örnek
Sayısı
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

Krom
Değerleri
(ppb)ı
187,87
178,17
179,46
170,58
171,04
170,58
160.45
159,98
162,53
163,99
148,81
145,87
145,98
151,72
146,32
152,8
152,24
138,48
144,81
126,92
133,45
126,12
125,7
131,16
131,91
129,43
127,15
121,38
122,87
121,49
117,47
120,73
123,81
121,45
112,15
112,09
109,80
108,90
109,17
113,13
89,91
86,84
85,26

Yaş

Gebelik
Günü

Sigara
Alışkanlığı

Vitamin
Kullanımı

29
25
35
30
32
30
33
27
32
25
37
30
27
25
35
24
30
35
35
31
34
29
29
32
31
29
31
29
40
30
28
24
18
37
37
36
26
34
29
35
35
25
24

268
284
266
262
266
272
271
282
266
273
269
280
266
273
266
285
272
273
252
264
279
265
266
227
275
276
280
285
259
272
273
285
276
28
277
266
273
273
276
273
260
274
275

0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0

1
0
1
0
0
1
1
1
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Su
Ürünleri
Kullanımı
0
1
1
0
1
2
1
0
0
0
0
2
2
2
2
2
1
1
0
0
2
2
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
0
2
1
1
1
0
0
2
2
1
0
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Çizelge 3.1.(Devamı) Çalışılan örneklere ait kod numaraları, krom düzeyleri, anne yaşı,
gebelik günü, sigara alışanlığı, vitamin kullanımı ve su ürünleri tüketimi bilgileri.
Örnek
Sayısı
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98

3.2.

Krom
Değerleri
(ppb)
78,4
79,17
75,47
72,3
61,43
55,72
48,02
44,13
37,02
31,96

Yaş

Gebelik
Günü

Sigara
Alışkanlığı

Vitamin
Kullanımı

30
30
32
31
26
28
29
26
34
20

274
271
273
241
271
264
272
274
273
270

0
0
0
1
0
0
0
0
0
0

1
1
1
0
1
1
1
1
1
0

Su
Ürünleri
Tüketimi
2
2
0
2
2
1
1
2
1
2

Örneklerde Metal Düzeyleri Genel Değerlendirilmesi

Çalışılan örnekler için alınan metal sonuçlarının minimum, maksimum ve ortalama değerleri
ile standart sapmaları hesaplanarak Çizelge 3.2.’de gösterilmiştir. Metal düzeyleri
belirlenirken dokulara ait kuru ağırlık ölçümleri üzerinden hesaplamalar yapılmıştır.
Çizelgede krom düzeyleri ppb (µg/mL) cinsinden, verilmiştir; “n” birey sayısını
göstermektedir (Çizelge 3.2.).
Çizelge 3.2. Metal düzeylerinin genel değerlendirilmesi
Metal

n

Cr(ppb)

98

Minimum
Değer
31,96

Maksimum
Değer
913,51

Ortalama
Değer
220,66

Standart
Hata
16,11

Standart
Sapma
159,51

3.3. Metal Düzeyleri ile Gebelik Günü Arasındaki İlişki
Cr metalinin plasenta düzeyleri gebelik günü bilgilerine göre istatistiksel olarak
değerlendirilmiştir. Tüm istatistik hesaplamaları SPSS 16.0 programı kullanılarak, bağımlı
gruplarda T testi analizi ile yapılmıştır.
Çizelgede krom düzeyleri ppb (µg/mL) cinsinden, verilmiştir; “n” birey sayısını
göstermektedir (Çizelge 3.3.).
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Çizelge 3.3. Plasenta dokusunda belirlenen metal düzeyleri ile gebelik günü grupları
arasındaki ilişkiye ait istatistiksel veriler.
Gebelik
n
Günü
98
Cr(ppb)
(* p<0,05).

Ortalama
Değer
220,66

Standart
Hata
16,11

Standart
Sapma
159,51

Minimum
Değer
31,96

Maksimum
P
Değer
Değeri
913,51
0,04

3.4. Metal Düzeyleri ile Yaş Arasındaki İlişki
Cr metalinin plasenta düzeyleri gebelerin yaş bilgilerine göre istatistiksel olarak
değerlendirilmiştir. Tüm istatistik hesaplamaları SPSS 16.0 programı kullanılarak one-way
ANOVA analizi ile yapılmıştır.
Çizelgede krom düzeyleri ppb (µg/mL) cinsinden, verilmiştir; “n” birey sayısını
göstermektedir (Çizelge 3.4.).
Çizelge 3.4. Plasenta dokusunda belirlenen metal düzeyleri ile yaş grupları arasındaki
ilişkiye ait istatistiksel veriler.
Yaş

Cr

n
18-20
21-34
35>
Toplam

2
78
18
98

Ortalama
Değer
76,70
225,83
214,23
220,66

Std
Hata
44,74
18,27
36,81
16,11

Std
Sapma
63,28
161,37
156,17
159,51

Minimum
Değer
31,96
37,02
86,84
31,96

Max
Değer
121,45
913,51
651,96
913,51

P
Değeri
0,056

3.5. Metal Düzeyleri ile Sigara Kullanımı Arasındaki İlişki
Plasenta doku örneklerinde Cr metal düzeylerinin bireylerin sigara alışkanlığına göre
istatistiksel değerlendirmesi yapılmıştır. Tüm istatistik hesaplamaları SPSS 16.0 programı
kullanılarak Mann-Whitney U testi ile yapılmıştır.
Çizelgede krom düzeyleri ppb (µg/mL) cinsinden, verilmiştir; “n” birey sayısını
göstermektedir (Çizelge 3.5.).
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Çizelge 3.5. Plasenta dokusunda belirlenen metal düzeyleri ile bireylerin sigara kullanımı
arasındaki ilişkiye ait istatistiksel veriler.
Sigara kulanımı
Cr

3.6.

n

Kullanmayan
Kullanan
Toplam

88
10
98

Ortalama
Değer
227,52
160,23
220,66

Std
Hata
17,65
21,65
16,11

Std
Sapma
165,57
68,46
159,51

P
Değeri
0,236

Metal Düzeyleri İle Su Ürünleri Tüketimi İlişkisi

Plasenta doku örneklerinde Cr metal düzeylerinin bireylerin su ürünleri tüketimine göre
istatistiksel değerlendirmesi yapılmıştır. Tüm istatistik hesaplamaları SPSS 16.0 programı
kullanılarak one-way ANOVA analizi ile yapılmıştır.
Çizelgede krom düzeyleri ppb (µg/mL) cinsinden, verilmiştir; “n” birey sayısını
göstermektedir (Çizelge 3.6.).
Çizelge 3.6. Plasenta dokusunda belirlenen metal düzeyleri ile bireylerin su ürünleri tüketimi
arasındaki ilişkiye ait istatistiksel veriler.

Su ürünleri Tüketimi

Cr

0
1
2
Toplam

n
30
39
29
98

Ortalama
Değer
246,48
207,87
211,14
220,66

Std
Hata
27,89
25,81
30,89
16,11

Std
Sapma
152,74
161,22
166,34
159,51

P
Değeri
0,570
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3.7. Metal Düzeyleri ile Vitamin Kullanımı İlişkisi
Plasenta doku örneklerinde Cr metal düzeylerinin bireylerin vitamin kullanımına göre
istatistiksel değerlendirmesi yapılmıştır. Tüm istatistik hesaplamaları SPSS 16.0 programı
kullanılarak Mann-Whitney U testi ile yapılmıştır.
Çizelgede krom düzeyleri ppb (µg/mL) cinsinden, verilmiştir; “n” birey sayısını
göstermektedir (Çizelge 3.6.)
Çizelge 3.7. Plasenta dokusunda belirlenen metal düzeyleri ile bireylerin vitamin kullanımı
arasındaki ilişkiye ait istatistiksel veriler.
Vitamin Kulanımı
Cr

Kullanan
Kullanmayan
Toplam

n
75
23
98

Ortalama
Değer
215,62
237,09
220,66

Std
Hata
17,95
36,44
16,11

Std
Sapma
155,44
174,76
159,51

P
Değeri
0,253
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4.TARTIŞMA
Metallerin toplumumuzdaki bireylerin dokularındaki normal ortalama değerlerinin
belirlenmesi, çevresel maruziyet ile kaza sonucu olan ve kasıtlı zehirlenme
olaylarında analitik bulguların değerlendirilmesi adli toksikoloji yönünden önem
taşımaktadır. Bu çalışma ile ülkemizde yaşayan bireylerin ve yeni doğanların krom
maruziyeti açısından risk altında olup olmadıklarının belirlemesi amaçlanmıştır.
Çevre kirliliği dünyanın geri kalan kısmında olduğu gibi Türkiye’de de önemli
bir sorundur. Endüstrinin gelişmesi ile birçok kimyasal madde; hava su ve toprağı
kirletmekte bu da insanları olumsuz etkilemektedir. Bu kimyasalların başında ağır
metaller gelmektedir. Uzun yıllar boyunca yerkabuğunun derinliklerinde inert bir
şekilde bulunan ağır metaller endüstride kullanılmaya başlandığı 20.yüzyıldan
itibaren yoğun bir şekilde çevreye yayılmaktadır (Işıklı ve ark., 2003). Ağır metaller
her zaman her yerde bulunmakta ve proteinlerin sülfidril gruplarına bağlanarak
protein ve enzimlerin yapısını değiştirerek organizmaya toksik etki yapmaktadırlar
(Hodson, 1988).
Krom (Cr) yerkürede oldukça yüksek miktarda ve yaygın bir şekilde
bulunmaktadır. Çoğunlukla, doğal olarak toprakta, kayalarda ve yaşayan
organizmalarda mevcuttur (Vitale ve ark., 1997). Krom yeryüzünde en yaygın olan
altıncı elementtir (Barceloux, 1999). Günümüz modern endüstrilerde krom,
genellikle pas önleyici olarak kaplama sanayinde kullanılmaktadır, bunların yanı sıra
deri tabaklama, ahşap kaplama, boya ve tekstil üretiminde, fotokopi makinalarının
tonerinde, çimento endüstrisinde, ısıya dayanıklı reflaktör malzeme imalatında,
otomobil balatalarında, kromik asit üretimi gibi kimya endüstrisinde ve bunun gibi
bir çok sanayide kullanılmaktadır (Fishbein, 1981; IARC, 1990a; IARC, 1990b,
Langard, 1990; Costa ve Klein, 2006). Ayrıca ortodontik braketlerde %18 oranında
krom kullanılmaktadır (Agaoglu ve ark. 2001). Yerkabuğunda krom ortalama 200
mg/kg oranında bulunmaktadır. Krom en az orandan en fazla orana doğru 0,1 μg/m3
havada, 4 g/kg toprakta şekilde tespit edilmiştir (WHO, 1990).
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Toksik metallere maruziyet gelişen fetus yönünden önem taşımakta olup,
plasentada metal düzeylerinin belirlenmesinin çevresel metal maruziyeti yönünden
iyi bir gösterge olduğu da düşünülmektedir (Baglan ve ark., 1974). Plasenta anne ve
fetal dolaşımın temas alanını oluşturur, bir taraftan fetus için gerekli maddeleri
sağlarken diğer taraftan da aralarında metallerin de bulunduğu toksik maddelerin
fetusa geçişini engeller, metallerin plasenta tarafından tutulması plasental
fonksiyonların etkilenmesine, özellikle fetal büyüme ve gelişim için gerekli iz
elementlerin taşınmasını engelleyecektir (Akesson ve ark., 2000). Fetüsün ağır
metallerin toksik etkilerine özel duyarlılıkları ve erişkinlerle vücut kitle indeksleri
arasındaki farklılıkları, büyüdükçe toksik risk oranının artması; çevre kirliliğinden en
çok etkilenen grubu oluşturmasında önemli rol oynar. Birçok çalışmada toksik
metallerin doğum ağırlığı, doğum boyu ve baş çevresine negatif etkileri olduğu
tartışıldığı gibi çevre kirlenmesine neden olan toksik metallerin endokrin bozucu
etkileri ile ilgili veriler de bulunmaktadır (Chedrese ve ark., 2006; Davey ve ark.,
2008). Deney hayvanları üzerinde yapılan çalışmalar sonucu Cr(VI) bileşiklerinin
embriyo ve fetüs için toksik etkilere neden olduğu rapor edilmiştir (Trivedi ve ark.,
1989). Yapılan çalışmalar sonucu kromatın, sülfat katılımını inhibe ettiği için fetal
proteoglikan gibi fetal anomalilere sebep olduğu tespit edilmiştir (Hassoun ve
Dencker, 1982).
Bu çalışmada, Ankara Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim
dalına başvuran ve Ankara bölgesinde yaşayan 18-41 yaş aralığında ortalama 100
gebenin doğum sonrası 2 saat içinde plasenta doku örnekleri alındı. ortalama
plasenta-krom konsantrasyonu 220,66 ppb (µgCr/mL) olarak belirlenmiştir. Elde
edilen bu veri; Iyenger ve ark (2000) çalışmalarının ortalama plasenta-krom
konsantrasyonu sonuçları (360,0 ppb) ile yakınlık göstermektedir.
Yapılan çalışmada 98 plasentanın krom seviyeleri 31,96-913,51 µgCr/mL
aralığında değişmektedir. Bireylerin plasenta-krom seviyelerinin geniş aralıkta
olmasının olası nedeni gebelik günü ve bireylerin yaşları ile ilgili olabilir.
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Çalışmamız sonucunda elde edilen verilere uygulanan istatistiksel analizler;
plasenta-krom oranını gebelik günü ile anlamlı bir şekilde yüksek olduğu
gösterilmiştir (p<0,002). Gebelerin yaşları ‘ 18-20, 21-34, >35 ’ şeklinde üç farklı
gruplandırma yapıldı ve plasenta-krom düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı
bir sonuç çıkmasa da oldukça yakın bir değer elde edilmiştir (p<0.56). Bu
anlamsızlığın nedeninin uç gruplardan kaynakladığı belirlenmiş sadece ana grubun
dahil edildiği istatistiksel sonuç ise anlamlı bir şekilde yüksek bulunmuştur
(p<0,003). Sigarada yaklaşık olarak 390μg/kg krom bulduğu için (Schroeder ve ark.
1962) sigara içen bireylerin plasenta-krom konsantrasyonlarının anlamlı çıkması
beklenirken bizim çalışmamızda böyle bir sonuç tespit edilememiş bunun nedeninin
de istatistiki açıdan (98 bireyin 10 tanesi) yeteri kadar sigara kullanan gebe
olmadığından kaynaklandığını düşünüyoruz.
Krom esansiyel iz element olarak önemli olduğu gibi, toksikolojik açıdan da
önem taşımaktadır. Bunun nedeni ise krom elementinin birden fazla oksidasyon
basamağına sahip farklı bileşikleri şeklinde bulunmasından dolayıdır. +6 değerlikli
Cr(VI) kromun düşük dozlarda bile toksikolojik önemi olduğu bilinmektedir. +3
değerlikli krom Cr(III) esansiyel iz element olarak besinlerle alınması gereklidir. Bu
çalışma aracılığıyla türkiyede krom maruziyeti ile alakalı bir veri tabanı oluşturmaya
yönelik katkı sağlamıştır. Çalışmada kullanılan analiz yöntemi ile plasenta
dokularında tespit edilen krom miktarının elementel krom olması Cr(VI) ya da
Cr(III) miktarlarının ayrı ayrı tespit edilememesi anlamlı sonuçlar çıkmasını ve konu
üzerinde tam bir fikir sahibi olunmasını engellemiş olmasına rağmen ileriki
çalışmalar için önem arz etmektedir.
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER
Çalışmada, bilinen bir krom maruziyeti bulunmayan Ankara bölgesinde yaşayan 1841 yaş aralığında ortalama 100 gebenin plasenta örnekleri alındı. Bireylerin plasentakrom seviyelerini belirlemek amacıyla Atomik absorpsiyon spektrometre cihazı
grafit fırın tekniği kullanıldı. Bireylere ait yaş, gebelik süresi, sigara alışkanlığı,
gebelik sürecinde vitamin kullanımı ve su ürünleri tüketimi bilgileri ile plasenta
örneklerinde ölçülen krom düzeyleri arasında korelasyon olup olmadığı araştırıldı.
Bu çalışma ile plasenta örneklerinde biriken elemental krom düzeyi belirlenerek
bireylere ait bilgiler ile birlikte genel olarak istatistiksel değerlendirmeler yapılmıştır.
Plasentaları alınan bireyler endüstriyel kirliliğe maruz kalma olasılığı yüksek
olmayan Ankara ve çevresinde yaşadıklarından, ülkemizde krom maruziyeti
konusunda bir fikir edinilmiş oldu.
Elde edilen plasenta-krom düzeyi sonuçları ile bireylere ait bilgiler arasındaki
korelasyon SPSS 16.0 programı kullanılarak test edilmiştir. Gebelik günü ile
plasenta-krom konsantrasyonu istatistiksel olarak anlamlı bir sonuç bulunmuştur
(p<0,002). Gebelerin yaşları ‘ 18-20, 21-34, >35 ’ şeklinde üç farklı gruplandırma
yapıldı ve plasenta-krom düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir sonuç
çıkmasa da oldukça yakın bir değer elde edilmiştir (p<0,56). Bu anlamsızlığın
nedeninin uç gruplardan kaynakladığı belirlenmiş sadece ana grubun; 21-34 yaş
aralığının dahil edildiği istatistiksel çalışmanın sonuçu ise ‘ p<0,003 ’ gibi bir p
değeri ile gebe yaşı-krom düzeylerinin paralellik gösterdiği tespit edilmiş ve anlamlı
bir şekilde yüksek bulunmuştur.
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ÖZET
Plasenta Örneklerinde Krom Düzeylerinin Belirlenmesi
Bu çalışmanın amacı öncelikle AAS cihazı ile plasenta-krom seviyelerinin
belirlenmesi için gereken yöntemin kurulmasıdır. Bunun yanı sıra, bilinen bir
maruziyeti olmayan bireylerden toplanan plasenta örneklerinde krom düzeylerinin
belirlenmesi ve Türkiye’de yaşayan bireylerin kronik krom maruziyeti açısından risk
altında olup olmadıklarının saptanmasıdır.
Bu çalışma dahilinde, Ankara Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum
Anabilim dalına başvuran ve Ankara bölgesinde yaşayan 18-41 yaş aralığında
ortalama 100 gebenin doğum sonrası 2 saat içinde plasenta doku örnekleri alındı.
Örnekler analiz anına dek -20 °C de saklandı. Plasenta-krom seviyelerini belirlemek
amacıyla Varian AA240Z Zeeman atomik absorpsiyon spektrometre cihazı ve grafit
fırınlı atomik absorpsiyon spektrometre tekniği kullanıldı.
Çalışmada, plasenta-krom konsantrasyonu 31,96-913,51 ppb (µgCr/mL)
aralığında değişmiştir. Plasenta örneklerinde bulunan ortalama krom seviyesi 220,66
ppb (µgCr/mL) olarak belirlenmiştir. Plasenta örnekleri, bireylerin yaşı, gebelik
süresi, sigara alışkanlığı, gebelik sürecinde vitamin kullanımı ve su ürünleri
tüketimine göre sınıflandırılıp elde edilen plasenta-krom seviyesi verilerinin bu
sınıflandırmaya göre istatiksel analizi yapılmıştır.
SPSS 16.0 programı kullanılarak yapılan istatistiksel testler sonucunda;
gebelik süresi ile plasenta-krom seviyesi 220,66 ppb (µgCr/mL) anlamlı bir şekilde
yüksek bulunmuştur (p<0,002). Gebelik günü arttıkça plasentada biriken krom
miktarı arttığı tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: AAS, Grafit Fırın, Krom, Plasenta.

60

SUMMARY
Determination of Chromium Levels in Plasental Tissue
The primary purpose of this study is to set the required method with atomic
absorption spectroscopy (AAS) and to determine chromium concentrations in
placental tissue. For this purpose chromium levels in placenta samples were
determined. Samples were collected from volunteers who have not directly exposed
to chromium. Therefore it is also aimed to emphasize whether Turkish population is
under risk in terms of chronic arsenic exposure or not.
In this study, plasental tissues taken from 100 pregnants, who live in Ankara
and the age area level between 18-41, in Ankara University Hospital. Plasental tissue
samples taken in two hours and stored at -20°C until the analyses. Equipment for the
determination of chrome in plasental tissue samples is Varian AA240Z Zeeman
atomik absorpsion spektrometer and the technique is atomic absorbtion spectrometer
In the present study, placenta-chromium levels ranged between 31,96-913,51
ppb (µgCr/mL). Arithmetic mean of chromium levels in placental tissue was found
to be 220,66 ppb (µgCr/mL). Placental samples were classified according to age,
gestational age, smoking habits, on medication, to consume water products.
The resultant values evaluated and statistical tests were performed by SPSS
16.0 software. Arithmetic mean of placenta-chromium levels 220,66 ppb (µgCr/mL)
related with gestation time as stipulated. With this study identified that when the
gestination time increase, chorome level in placenta rises too.
Key Words: AAS, Chromium, Graphite Furnace, Placenta.
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