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EVctL GÜVERCtNLERDE KURŞUN ZEHİRLENMESİ

Sezai Kayal Mehmet Şaba!2 Hidayet Yavuz3

Lead poisoning in domestic pigeons

Summary: The aim of this study was to determine a poisoning en-
countering in pigeon ıestrained in printing-press in Ankara. Theıe/ore,
various tissue and oıgans obtained from four died animals were subjec-
ted to analyze in respect to lead content. Init ially, arganic matter of the
samples was ashed at 550 oCfor 4-5 hours and then lead was measured
by atomic absorbtion spectrophotometry. All of the analyzed samples
were found to contain the lead residues ranging from 0.25 ppm to 142.8
ppm. Average levels of lead in the samples were as follows: liver 10.83
ppm, lung 2.70 ppm, brain 0.88 ppm, leg of meat 3.28 ppm, heart muscle
0.95 ppm, bone 14.5 ppm, crop content 89.96 ppm and feather 42.79
ppm. It was concluded that the poisoning arised from the inhalation of
lead \lapour and feeding (~llead particle.

Özet: Bu çabşmada Ankara'da bir matbaada bulunan güvercinler-
de karşılaşılan hir zehirlenme olaymm kurşundan ileri gelip gelmediği-
nin araştırılması amaçlanmıştır. Bu sebeple 40 güvercini temsilen 4
hayvandan alman doku ve organ numuneleri kurşun kalmtıları yönünden
analiz ediıdi. Numunelerin organik madde kısmı kuru külleştirme ile
yıkımlandıktan sonra, kurşun atomik absorpsiyon spektrofotometre ile
ölçüldü. Analiz edilen tüm numunelerde 0.25-142.8 ppm arasmda kur-
şun kabntm bulundu •. bunlarda belirlenen oı talama kurşun düzeyleri
ppm olarak şöyledir: karaciğer 10.83, akciğer 2.70, beyin 0.88, but eti
3.28, kalp kası 0.95, kemik 14.5, kursak içeriği 89.96 ve tüy 42.79.
Güvercinlerdeki bu durumun kurşun buharlarmııı koklanması ve kurşun
partiküllerinin yenilmesinden ileri geldiği sonucuna varıldı.
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Giriş

Kurşun organik ve inorganik bileşikleri halinde boya üretimi,
akümülatör imalatı ve yenileştirilmesi, şehir su şebekesi, seramikçilik
ve kauçuk üretimi, matbaacılık, pestisid ve arıtelmentik, avcılık ve
benzin katkı maddesi olarak geniş kullanım alanı bulur. Bu şekilde
yaygın kuııammı sonucu kurşun hayvanlarda sık olarak akut ve kro-
nik nitelikli zehirlenmelere sebep olur (6,12,18, i9,2 i,24). Diğer yan-
dan, gerek sanayi artık ve atıklarıyla, gerekse de beminin yanması
neticesi ortaya çıkan kalıntılarıyla önemli bir çevre kirleticisi olan kur-
şun bir yandan ekolojik dengenin bozulınasına (5,9,13,20), bir yandan
da besin zincirine girerek (2, i i, 14,15,16,17,23) insanlar için önemli bir
sağlık sakıncası doğurur.

Bu çalışmada, Ankara'da bir ınatbaada beslenen güvercinlerde
karşılaşılan zehirlenme olayının kurşundan ileri gelip gelmediği duru-
mu araştırıldı.

Materyal ve Metot

Güvercinlerin bulunduğu Ankara'daki Feryal matbaası sahi-
binden alınan anamnezde kurşuna maruz kalan 22 güvercinin yakla-
şık bir yıl önce matbaaya getirildiği, çeşitli zamanlarda anaç güver-
cinlerin yumurtalarından çıkan 25 yavru güvercinin öldüğü belirtildi.
Ayrıca, olayın öğrenildiği zamana kadar matbaada 15 güvercinin öl-
düğü anlaşıldı. Zehirlenme durumu görülen 7 anaç güvercin in klinik
muayenesi yapıldı. Bu arada, ölen hayvanları temsilen 4 güvercinin
otopsisi yapılarak alınan iç organ ve doku numuneleri kurşun yönün-
den analiz edildi. Kurşun, numunelerin organik madde kısmının kuru
küııeştirme ile yıkımlanmamıdan sonra, atomik absorbsiyon spektro.
[otometresi ile ölçüldü (22).

Bulgular

Klinik bulgular: Hasta halde 7 güvercinde klinik olarak belirgin
bir düşkünlük, iştahsl2lık, sürgün, sallantılı yürüyüş, ara sıra kusma,
kramplar, titremeler, felç belirtileri, opistotonus, huzursuzluk ve par-
mak aralarında şişkinlik dikkat çekti. Ölen 4 güvcrcinin otopsisinde
barsak yangısı, kaslı midcde yer yer ülser alanları ve bunların 2'sinde
mide mukozasının koyu-yeşil renkte olduğu belirlendi.

Laboratuvar bulguları: Analiz edilen doku ve organ numunelerin-
de belirlenen kurşunun alt ve üst değerleri ile ortalama miktarları
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ppm olarak şöyledir: karaciğer 4 _7-25.3 (10.83), akciğer 0.78-6.6
(2.7), beyin 0.25-1.83 (0.88), but eti 0.7-5. 15 (3.28), kalp kası
0.3 i-2.25 (0.95), kemik 3.4-29.2 (14.5), kursak içeriği 9.6-142.8
(89.96) ve tüy 35.8-57 (42.29).

Tartışma ve Sonuç

Kurşunun, yukarıda değinildiği gibi, yaygın ve yoğun biçimde
kullanılmasının sebep olduğu çevre kirliliğinin (hava, toprak ve su
kirliliği) bir sonucu olarak gerek bjtkilerde gerekse de hayvan doku
ve organlarında belli bir kurşun yükünün bulunması kaçınılmaz
olmaktadır. Sağlıklı hayvanların böbrek ve karaciğerlerinde 0.5-1.5
ppm, kemiklerinde 3-12 ppm arasında kurşun bulunurken (7), zehir-
lenme hallerinde böbrek ve karaciğerdeki kurşun düzeyleri 10 ppın'in,
kemiklerdeki 60 ppm'in üzerine çıkmaktadır (4). Hatta, zehirlenen-
lerde çeşitli doku ve organlardak.i kurşun değerleri normalin yüzlerce
katına varabilmektedir (10,12,15,17).

Ülkemizde, kanatlılarda dahil, hayvanlarda akut veya kronik
kurşun zehirlenmesine ya da doku veya organlarda kurşun düzeyleri-
ne ilişkin son derece sınırh sayıda bilgi vardır. Daha önce, Eskişehirde
faaliyet göstermekte olan akümülatöf yenileştirme tesisi etrafında
otlayan sığırlarda karşılaşılan ve 8'inde ölümle seyreden bir akılt ze-
hir1enme olayında (10), bu hayvanlardan alınan doku, organ ve içerik
numunelerinde 2.2-96 ppm arasında kurşun bulunmuş ve olayın
anılan işletmeden kaynaklanan atıklarından ileri geldiği ortaya konul-
muştu.

Diğer ülkelerde ise, kazara veya dikkatsizlik ya da çevre kirliliği-
nin sonucu oluşan pek çok klinik olay ve zehirlenenler veya ölenler-
den alınan doku, organ ya da içerik örneklerindeki kurşun değerlerine
ilişkin çok sayıda yayın ve bilgi mevcuttur. Beyer ve ark. (3) kurşunla
zehirlenme şüphesiyle ölen 6 kafes kuş türünden sağladıkları karaciğer
örneklerinde 20-11 i ppm, böbreklerdekilerde 22-190 ppm arasında
kurşun bulmuşlar; histopatolojik. ve biyokimyasal incelemelerinde
kurşun zehirlenmesini gösterdiğini belirtmişlerdir. Mus~mann (16)
Amerika'da ulusal kalıntı izleme programı çerçevesinde analiz ettik.leri
2156 sığıra ait karaciğer numunelerinde 0.01-3.74 ppm, böbrek nu-
munelerinde 0.02-3.38 ppm ve kas numunelerinde de O.Oi-2.96 ppm
arasırıda kurşun kalıntısı bulmuştur. Kwatra ve ark. (12) Hindistan'
da bir akümülator yeni leşti rm e tesisi civarında otlayan bufalo ve sı-
ğır1arda karşılaşılan zehirlenme olayında ölen bir bufalonun karaciğer
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ve böbreğinde sırası)' la 96.5 ve 137.5 ppm kurşun ölçmüşlerdir. Pa-
rada ve ark. (17) endüstriyel faaliyetin yoğun olduğu bir bölgede ya-
şayan sığırlardan aldıkları karaciğer örneklerinde 25-28.5 ppm, böb-
reklerde 53.5-150 ppm arasında kurşun kalıntısı ölçmüşlerdir.

Güvercinlerden alınan çeşitli doku ve organ örneklerinde belir-
lenen kurşun değerleri, vücudun normal kurşun yükü ve yukarıda
verilen verilerle karşılaştırıldığında olayın kurşun zehirlenmesinden
ileri geldiği görülecektir. Özellikle tüy (42.79 ppm), kursak içeriği
(89.96 ppm) ve kemiklerde (14.5 ppm) belirlenen kurşun düzeyleri,
hayvanların sürekli halde kurşuna maruz kaldıklarını da göstermek-
tedir. Hayvanlarda belirlenen klinik durum da, kurşun zehirlenmesin-
de görülenlere (1,7,8) büyük benzerlik arzetmektedir. Bu çalışma. a'y-
rıca matbaalarda çalışanlar için de kurşunun ne denli önemli bir teh-
like oluşturduğunu ifade etmesi bakımından da önem taşımaktadır.
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