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HAFTA KONU İÇERİK

1 Toksikolojinin tanımı ve 

kapsamı

Toksik maddelerin letal dozlarına göre sınıflandırılması, zehirlerin farklı niteliklerine göre 

sınıflandırılması

2 Maruz kalma Zehirlerin giriş yolları, absorbsiyon, dağılım ve atılımları

3 Ksenobiyotiklerin

biyotransformasyonu

Mekanizmalar, yer alan başlıca enzimler, Faz 1 ve Faz 2 reaksiyonları, biyotransformasyonu etkileyen 

faktörler

4 Toksik etki mekanizmaları Genetik toksikoloji-mutasyonlar, teratojenik ve karsinojenik etkiler-, kimyasal karsinojenlerin

sınıflandırılması

5 Gıdalarda doğal olarak bulunan 

toksik bileşikler

Bitki gelişimi, depolanması ve işlenmesinin dolaylı yol açtığı toksinler (çevresel kontaminantlar, doğal 

olarak oluşan bileşikler, kötü işleme ve depolama sonucu oluşan bileşikler)

6 Proses sonucu oluşan bileşikler Heterosiklik aromatik aminler, polisiklik aromatik hidrokarbonlar, akrilamid, kloropropanoller, furan, 

trans yağ asitleri, nitrözaminler, biyojen aminler

7 Gıda katkıları ve diğer bazı 

toksik bileşikler

Dioksinler-PCB’s, melamin, karamel ve 4-metilimidazol, akrolein

8 Metalik zehirler Toksik etki mekanizmaları ve başlıca toksik metaller

9 Mikotoksinler Kaynakları, küf gelişimini etkileyen faktörler, aflatoksinler, okratoksin A, patulin, sitrinin, 

fumonisinler: T-2 toksin). Bakteriyel toksinler

10 Migrasyon Gıdalarda migrantlar, migrasyonu etkileyen faktörler,   plastiklerde ve kâğıt-kartonda migrasyon, 

Bisfenol A migrasyonu

11 Pestisitler Tanımlar, grupları, insektisitler ve başlıca grupları, insektisit toksisitesi

12 Genetik modifiye gıdaların 

potansiyel toksisitesi  

Tanımlar, genetik modifiye bileşen içerebilen gıdalar, potansiyel riskler

13 Gıda duyarlılığı Gıda allerjisi ve gıda intoleransının tanımlanması ve birbirinden farklılıkları, mekanizmaları, allerji

veya intolerans oluşturabilen başlıca gıdalar ve neden olan bileşenleri

14 Ette veteriner ilaç kalıntıları, 

IARC listesi

Toksikolojik açıdan önem taşıyan yönetmelikler (bulaşanlar, pestisit kalıntıları, veteriner ilaçları, 

plastik maddeler, gıda katkı maddeleri, insani tüketim amaçlı sular), IARC listesi



TOKSİKOLOJİNİN TANIMI VE KAPSAMI

Toksikoloji sözcük anlamı olarak “zehir bilgisi” (toxicon+logos) demektir. 

Zehir ise “canlı organizmada zararlı etki gösteren herhangi bir madde” olarak tanımlanabilir. 

Daha geniş kapsamda toksikoloji;

- zehirlerin kaynakları, 

- canlı yapıdaki (insan, hayvan, bitki) fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkileri, 

- canlı organizmada uğradığı değişimi ve etki mekanizmalarını, 

- toksik dozları, 

- zehirlenmelerin tanısı, tedavileri, 

- izolasyonu, 

- toksik maddelerin güvenceli kullanımı için risk analizleri         

gibi konuları ele alan bir bilim dalıdır.



İnsan ve hayvan organizmaları yabancı birçok maddenin etkisi altında kalmaktadır. 

Toksikoloji, organizmanın normal metabolizması için gerekli olmayan bu yabancı maddeler ile, yani 

ksenobiyotikler ile ilgilenir. 

Bazı durumlarda ise canlı organizma için gerekli olan bazı endojen maddeler (hormonlar, bazı 

aminoasitler) ile bazı eksojen maddeler (vitamin, tuz vb.) yüksek dozlarda olduklarında toksik etki 

gösterirler. Toksikoloji bu konularla da ilgilenir.

Günümüzde 5 milyon kadar kimyasal madde bilinmektedir ve tıp, tarım, endüstri ve ev gereksiniminde 

kullanılanların sayısı 100 bine ulaşmıştır. Son yıllarda bu sayının ve kullanılan miktarların giderek artışı 

ortaya çıkan toksikolojik etkinin de artışına yol açmıştır. Bu zararlı etkiler yalnızca insanları değil, tüm 

biyoekosistemi de (diğer canlılar, flora, fauna) ilgilendirmektedir. Bu kimyasal maddelerin hava, su, 

toprak, besin, ilaç ve diğer çevrede tanımlanmaları, analizleri, uğradıkları değişim, canlı organizmada 

etkileri, moleküler düzeyde etki mekanizmaları, metabolizmaları, tedavileri toksikolojinin konuları arasında 

yer almaktadır.



• Çok genel bir tanımla zehir, “biyolojik bir sistemin fonksiyonlarını bozarak zararlı olan veya 

ölüme yol açan herhangi bir etken” olarak tanımlanabilir. Ancak burada en önemli faktör o 

maddenin dozudur. Paracelcus (1493-1541) “her madde zehirdir ve zehir olmayan hiçbir şey 

yoktur. Ancak zehirle devayı (ilacı) ayıran onun doğru dozudur” şeklinde konunun önemini 

açıklamıştır. Bu ifade modern toksikolojinin temelini oluşturmaktadır. 

• Gıdalardaki toksik bileşiklerden tamamen kaçınmak çoğu zaman mümkün olmadığından bunlar 

için zarar veremeyeceği limitler belirlenmiştir. Buna Maksimum Limit adı verilir. Kalıntılar için ise 

maksimum kalıntı limiti, yaygın deyimle Maksimum Residue Limit (MRL) adı verilmektedir. 

Örneğin kırmızı biberdeki Aflatoksin B1 (küf toksini) için maksimum limit 5ppb, turunçgillerde 

Alachlor (pestisit) için MRL 10ppb’dir

•

Dosis sola facit venenum

(doz zehir yapar)

Paracelcus (1493-1541)



Kimyasal maddelerin, canlı organizmadaki zararlı etkilerini göstererek ölüme neden olan miktarları, yani letal 
dozları çok geniş sınırlarda değişmektedir. Örneğin organik fosforlu bir insektisit olan malathion’ un MLD 
(minimal letal dozu) 60 g iken aynı sınıftan parathionun 100 mg’dır. Toksik maddelerin letal dozlarına göre 
sınıflandırılması şu şekildedir.

Toksik Maddelerin Letal Dozlarına Göre Sınıflandırılması

Not: (1 su bardağı:200ml, 1 çorba kaşığı: 15 ml.1 çay kaşığı: 5 ml kabul edilmiştir).

Ancak LD50 her zaman için bir kimyasal maddenin tüm toksisitesini yansıtmayabilir. Toksisitesi düşük olan bazı 
maddeler bu dozlarda akut toksisite göstermedikleri halde karsinojenik veya teratojenik olabilirler (Talidomit
gibi).

Kimyasal bir maddenin toksik etki göstermesinde doz önemlidir, ancak yeterli bir faktör değildir. Toksik etkinin 
görülmesinde kimyasal maddelerin organizmaya giriş yolu da (oral, solunum, deri) önemlidir. Örn. doz 
bakımından aynı olan CO ve HCN’den, CO yalnızca solunum yoluyla boğucu etki gösterir. HCN ise solunum 
yolunun yanı sıra deri yoluyla da toksik etki gösterir. Ayrıca toksik maddenin temasta olduğu biyolojik sistem 
(hücre, doku, organ, tür) de önemlidir. Örn. radyum sadece kemikte zarar oluşturur.

TOKSİSİTE DERECESİ Hayvanlarda LD50

(kg başına)

Yetişkin insanda ( 70 kg) letal Doz

1. Hemen hemen toksik değil > 15 g 5 su bardağı dolusu

2. Az toksik 5-15 g 2.5-5 su bardağı

3. Orta derecede toksik 0.5-5 g 2 çorba kaşığı dolusu 2 su bardağı

4. Çok toksik 50-500 mg 2 çay kaşığı dolusu 2 çorba kaşığı

5. Şiddetli toksik 5-50 mg 7 damla- 1 çay kaşığı

6. Son derece toksik < 5 mg Bir yudumluk ( 7 damladan az)



Zehirlerin Sınıflandırılması:
Zehirler pek çok şekilde sınıflandırılabilir.

(1) Kaynaklarına göre sınıflandırma:

Hayvansal: Yılan, akrep, örümcek, deniz hayvanı

Bitkisel: Toksin, antibiyotik, mantar

Mineral: Ağır metaller

Bu sınıflandırma günümüzde yetersiz kalmaktadır. Çünkü insanlar tarafından üretilen pek çok yapay 
zehirler vardır. Örn. savaş gazları, pestisit, plastik, radyoizotoplar.

(2) Fiziksel şekillerine göre sınıflandırma:

Gaz: H2S, fosgen,klor

Buhar: Benzen buharı, CS2 buharı

Aerosol: İnsektisit

Katı tanecikli: Aspest tozu, katran

Patlayıcı, parlayıcı, çözücü, katkı



(3) Kimyasal yapılarına göre sınıflandırma:

İnorganik: metal, metaloid ve türevleri

Organometalik: Metallerin organik bileşiklerle yaptığı tuzlar ve bileşikler (alkil civa, dietil civa, alkil 
kurşun, tetraetil kurşun)

Organik: CO, CO2,  metalkarbür,  Ca karbür vb. Bunların çok sayıda alt grubu vardır.

Hidrokarbonlar: İlaç ve kimyasal maddeler bulunur. Örn. klorlu, florlu, bromlu

hidrokarbonlar.

Alkaloidler: Atropin, nikotin, morfin, striknin vb.

Alkoller: Etil, metil, etilenglikol, tribromoetanol

Aldehitler: Formaldehit, asetaldehit, metaldehit

Aminler: Kateşolamin, asetilkolin, muskarin, amfetamin

Amidler: Sülfonamid, asetanilid

Asitler: Formik, floroasetik, triklorasetik, fenoksiasetik

Esterler: Allil izotiyosiyanat, allilsülfür

Eterler: Dietileter

Fenoller: Fenol, pentaklorofenol, timol, tanen, gosipol

Glikozitler: Siyanojenik glukozitler

Heterosiklik bileşikler: Barbitüratlar, pirozolon türevleri



Kükürtlü bileşikler: Organik sülfitler, tiyosiyanat, tiyofosfat

Nitro bileşikler: Dinitrofenol, dinitro-o-krozol

Organik asitler: Okzalik, salisilik, triklorasetik, floroasetik

Peptid: Risin, abrin, robin, yılan zehri

Saponin ve solanin: Saponin, sapotoksin, solanin

Terpenler: Kafur, terebentin esansı

(4) Farmakolojik ve toksikolojik etkilerine göre sınıflandırma:

4.1 . Merkezi sinir sistemi uyaranlar ve çırpınmaya neden olanlar:

Beyni uyaran: kafein, kokain, atropin, nikotin

Medullayı uyaranlar: nikotinamid, pentilentetrazol, pikrotoksin, lobelin-

Omuriliği uyaran: Striknin, nikotin, pikrotoksin, tetanoz toksin

4.2.  MSS baskı altına alanlar:

Alkoller, anestezikler, uyku ilaçları, ağrı kesici, merkezi etkili kas gevşeticiler.

4.3.  Çevresel Sinir Zehirleri:

Yerel anestezikler, kürar, sempatik ve parasempatik sinir sistemine etki edenler



4.4.   Protoplazma zehirleri:

Asitler, alkaliler, amonyak, kükürtoksitleri, iyot, fosfor, krezol, arsenik, çinkosülfür, kloroform, CCl4, 
alkol, civa

4. 5.   Kas Zehirleri:

Baryum tuzları, histamin, ergot alkoloidleri, nitritler, kokain, papaverin, digitalin, kloroform, 
potasyum tuzları

4.6.  Karaciğer Zehirleri:

Aflatoksin,  halojenli HC’ler, ağır metaller, tannik asit

4.7. Böbrek Zehirleri

Okratoksinler, ağır metaller, etilen glikol, halojenli HC

4.8.  Solunum yetmezliğine yol açan zehirler:

Siyanür, H2S, nitrat-nitrit, CO

4.9.  Göz zehirleri: 

Kuvvetli asitler, kuvvetli alkaliler, NH3

10.  Kan ve kan yapıcı organ zehirleri:

Anilin ve türevleri, benzol, nitrobenzol, kloromfenikol, mantar zehirleri, saponin, risin, CO



(5) Analiz Özelliklerine Göre:

5.1. Uçucu zehirler: Fosfor, eter, HC

5.2. Uçucu olmayan zehirler: Alkaloid, glikozitler

5.3. Metalik zehirler: As, Hg, Cu

5.4. Zehirli anyonlar: Klorat vb.

Daha önceki bölümlerde de belirtildiği üzere bir maddenin toksisitesinin ifade edilmesinde LD50

değeri çok önemli bir kriterdir, ancak tek başına yeterli bir kriter değildir. Çünkü bazı kimyasalların 
akut toksisitesi çok az olmakla birlikte bunlar teratojenik veya karsinojenik etki gösterebilirler. 
Dersin ilerleyen bölümlerinde bundan söz edilecektir. 



Maruz Kalma (Exposure):

Burada toksik maddenin canlı organizmada temasta olması (veya temas şekli) olgusu karşımıza 

çıkmaktadır. Maddeler giriş yollarından membranları geçerek absorbe olmaktadır. Kimyasal maddelerin 

toksik etkileri (zehirlenmeler) maruz kalma süresi ve sıklığına bağlı olarak akut, subakut, subkronik ve 

kronik olabilir.

Akut zehirlenme, kimyasal maddenin toksik dozuna bir kere veya kısa zaman içerisinde (24 saat) maruz 

kalma sonucu görülür. Akut maruz kalmada ortaya çıkan zehirlenme belirtileri, kronik zehirlenme 

belirtilerinden oldukça farklıdır. Örneğin akut benzen zehirlenmelerinde MSS depresyonu söz konusuyken, 

kronik zehirlenmelerde hematolojik (anemi vs.) etkiler görülür. Akut zehirlenmelerde belirtiler hemen 

görülür ve kişinin ölmesi veya kurtulması için geçen kritik süre kısadır. Bazen toksik akut etkisinin ortaya 

çıkması uzun süre alabilir. Örneğin akut radyasyonda kıl dökülmesi, kanserojenik etkinin ortaya çıkması 

yıllar sonra görülebilir. Bu tip etkiye gecikmiş akut toksisite veya gecikmiş akut etki denir. 

Toksik maddenin tekrarlanmış dozlarına maruz kalma subakut, subkronik veya kronik tipte olabilir. Kısa 

sürede sık ara ile (1 ay veya daha az) maruz kalmada toksik miktarda kimyasal maddenin organizmaya 

girmesi ile subakut maruz kalma sonucunda subakut zehirlenme görülür. Subakut zehirlenme belirtileri 

akut zehirlenme belirtilerine çok benzer. Subkronik maruz kalma süresi (1-3 ay), subakut ile kronik 

arasındadır ve zehirlenme belirtileri ve toksik etki şekli kronik zehirlenmeye daha yakındır.



ZEHİRLERİN GİRİŞ YOLLARI, ABSORBSİYON, 

DAĞILIM VE ATILIMLARI

• Bir kimyasal maddenin toksik etkisini göstermesi için belirli giriş yollarından absorbe olması ve etki yerine belirli 

dozda ulaşması gerekir. Bir ksenobiyotiğin (kimyasal madde, toxikon) etki yerindeki konsantrasyonunu etkileyen 

faktörler, o maddenin organizmada uğradığı değişime bağlıdır. Kimyasal maddenin absorbsiyon, metabolizma, 

dağılım ve atılım hızlarının ve aralarındaki ilişkinin kantitatif değerlendirilmesi toksikokinetik olarak adlandırılır.

• Uzun süre (> 3ay) akut toksik dozun altındaki dozlarda maruz kalma sonucu oluşan kronik zehirlenmede 

kümülatif zehirlenme görülür. Yani zehirin organizmadan atılım hızı, absorbsiyon hızına göre daha yavaş ise bu 

madde organizmada birikebilir.



• Giriş yolları ve absorbsiyon: 

• Zehirler organizmaya deri, akciğer, gastrointestinal sistem ve enjeksiyon yolları ile girerler. Bu 

yollardan giren toksik maddelerin sistemik etkilerini göstermesi için birçok biyolojik membrandan

geçerek dolaşım sistemine ve oradan da etki yerlerine taşınması gerekir. Bu nedenle giriş yollarına 

bağlı olarak aynı maddenin toksisitesi farklılık gösterir. Toksik maddenin biyolojik membranları

geçerek kan dolaşımına girmesi absorbsiyon olarak tanımlanır. Toksik maddenin özelliğine göre 

deri, oral veya solunum yoluyla organizmaya girerken karşılaştığı membranlarda toksik etki başlar. 

Membranlardan geçişi iyonlaşma derecesi ve o maddenin dağılım katsayısı (organik fazdaki 

çözünürlük/sudaki çözünürlük) etkiler. Toksik maddeler membranlardan pasif difüzyon, filtrasyon, 

özel taşınma (bir taşıyıcı ile birleşmesi) ve endositoz (hücre membranından çıkan uzantıların 

maddeyi içine sarması) (sıvı-pinositoz, katı-fagositoz) yoluyla geçer.



Dağılım, Depolama, Translokasyon: Toksik madde vücut sıvılarında dağılabilir, plazma proteinlerine bağlanabilir 

veya organlarda birikebilir. Toksik maddelerin birikim yeri zamanla değişebilir.

Atılım: Absorbsiyon ve dağılıma uğrayan zehirler metabolizmaları sonucu değişik yollardan organizmayı terk eder. 

En önemli atılım yolu böbrekler dolayısıyla idrardır*

İkinci en önemli yol karaciğerdir. Safraya geçen bir madde bağırsağa geldikten sonra ya dışkı ile atılır ya da 

bağırsaktan re-absorbe olur ve tekrar eder ve sonuçta biyolojik yarı ömrü uzayarak karaciğerdeki muhtemel toksik etki 

artar. 

3. atılım yolu akciğerdir. Vücut sıcaklığında gaz halinde olan maddeler kandan alveollere geçer ve oradan dışarı atılır. 

Burada bir pasif difüzyon söz konusudur. 

4. atılım yolu minör atılım yolu olarak adlandırılır. Burada süt, tükürük, gözyaşı ve ter ile atılım söz konusudur.

Biyotransformasyon (toksik maddelerin metabolizması): Metabolizma, hayatın devamı için gerekli olan ve 

organizmada oluşan tüm kimyasal reaksiyonlar olarak tanımlanabilir. Organizma için yabancı olan kimyasal maddelerin 

(ksenobiyotiklerin) kimyasal değişmeleri de metabolizma olarak tanımlanabilirse de burada biyotransformasyon 

teriminin kullanılması daha uygundur.

*Doping kontrolü bu nedenle öncelikle idrarda yapılır



Yabancı kimyasal maddelerin biyotransformasyonunu katalize eden başlıca enzimler karaciğerde yer 

alırlar. Bu nedenle karaciğerin kan dolaşımı ile kendisine gelen kimyasal maddeleri depolanma, 

dağılım ve safra ile atılımlarından önce metabolize etme kapasitesi oldukça düşüktür. 

Ayrıca biyotransformasyon karaciğerden başka daha sınırlı olmak üzere akciğer, böbrek ve 

bağırsakta daha da sınırlı olmak üzere deri, testis, plasenta ve adrenal bezde gerçekleşir. 

Bu tip maddelerin önemli bir kısmı metabolizmanın spesifik enzimlerinden farklı olarak, mikrozomal 

enzimler tarafından katalizlenir. Bu enzimler birçok hücrenin stoplazmasında ve ağ şeklinde olan 

endoplazmik retikulumunda yerleşmişlerdir ve bu nedenle bu enzimler membrana bağlı enzimlerdir. 

Endoplazmik retikulum bir membran olup, protein ve lipitlerden oluşmuştur. İşte bu lipoprotein 

matriksi içinde yer alan mikrozomal enzimler ancak lipid membranlara geçebilen lipofilik

ksenobiyotikleri biyotransformasyona uğratırlar.

Endoplazmik retikulum



Reaksiyon Tipleri Enzimler

1. Yükseltgenme (Oksidasyon)

2. İndirgenme (redüksiyon)

3. Hidroliz

4. Konjugasyon

Metilasyon

Asetilasyon

Diğerleri

Sitokrom P-450 monoksijenaz

Ksantinoksidaz

Peroksidazlar

Aminooksidaz

Monoaminooksidaz

Dioksijenaz

Alkol dehidrogenaz

Aldehit dehidrogenaz

Superoksit dismutaz

Sitokrom P-450 redüktaz

Keto-redüktaz

Glutatiyon peroksidazlar

Epoksit hidrolaz

Karboksiesterazlar

Amidazlar

Glukuronozil transferaz

Sulfotransferaz

Glutatiyon S-transferaz

Glukozil transferaz

Tiyol transferaz

Amidsentezi (transaçilaz)

O-, N-, S- metiltransferazlar

N-asetiltransferaz

Açiltransferaz

Sülfürtransferaz (rodanez)

Enzimleri içeren bir doku (örn. 

karaciğer) yöntemine göre kademeli 

olarak santrifüjlendiğinde iki faza 

ayrılabilir:

Faz 1 ve Faz 2. Bu iki faz farklı 

enzimleri içerir. 

Yandaki tabloda ksenobiyotiklerin 

biyotransformasyonunda yer alan 

başlıca enzimler görülmektedir.

Enzimlerin sistematiği için aşağıdaki web 
adresine bakabilirsiniz.

http://www.chem.qmul.ac.uk/iubmb/

http://www.chem.qmul.ac.uk/iubmb/


Faz 1 Reaksiyonları: Bu reaksiyonlar 1) oksidasyon, 2) redüksiyon, 3) hidroliz tipi reaksiyonları içerir ve 

lipofilik ksenobiyotikleri polar hale geçirir.

Biyolojik oksidasyonda rol oynayan en önemli enzim sitokrom P-450 dir. Bu enzim demirli bir pigment olup 

indirgenmiş şeklinin CO ile verdiği kompleks spektrofotometrede 450 nm’de max. absorbsiyon verir. Bu enzim 

pek çok şekilde oksidasyon oluşturur. Redüksiyonda ise nitro, diazo, karbonil, disülfür, sülfoksid, arsenik gibi 

gruplar organizmada indirgenir. İndirgenmede enzimatik veya enzimatik olmayan reaksiyonlar söz konusudur. 

Sitokrom sistemi oksijenaz olmasına rağmen bazı indirgenme reaksiyonlarını katalize eder. Substrat

(ksenobiyotik) özelliklerine göre bu enzim sistemlerinden 1 veya 2 elektron alarak indirgenir. Örneğin Nitro, azo, 

disülfür, keton, aldehit, As (As+5 →As+3), çift bağlar vb. gruplar indirgenir.

Hidrolizde, organizma karboksil esteri, amid veya epoksit gibi bağları içeren ksenobiyotikleri veya diğer faz 1 

reaksiyonları ile oluşan metabolitleri hidroliz edebilir.

Faz 2 Reaksiyonları: Hidroksil, amino, karboksil, epoksit, veya halojen grubu içeren ksenobiyotikler; faz 1 

reaksiyonları sonucu oluşan metabolitler veya birçok doğal maddeler sentez reaksiyonları sonucunda daha polar 

özellik kazanırlar. Böylece atılımları daha kolaylaşır ve toksisiteleri de azalır.



Biyotransformasyonu Etkileyen Faktörler:

Biyotransformasyon sonucu oluşan metabolit miktarı, reaksiyon hızına, yani metabolizma hızına bağlıdır. 

Metabolizma hızı ise kimyasal maddelerin kendisine (intrinsik faktörler) ve maruz kalan organizmaya 

bağlıdır.

İntrinsik Faktörler: Bir kimyasal maddenin, metabolizmasında yer alan enzimlerin aktif bölgesine ulaşan 

konsantrasyonu, biyotransformasyon hızını ve yolunu etkileyen en önemli faktördür. Bu konsantrasyon ise maruz 

kalınan maddenin lipofilliğine, proteine bağlanma özelliğine, doz ve maruz kalma yoluna bağlıdır. Genel olarak 

membrandan adsorbsiyonu ve geçişi etkileyen faktörler biyotransformasyonu da etkiler. Maruz kalınan kimyasal 

maddenin dozu da biyotransformasyonu etkiler.

Fizyolojik Faktörler: Burada söz konusu olan yaş, cinsiyet, hormonlar, hamilelik, patolojik durum, tür farkı, 

genetik farklılık ve diyettir.

Kimyasal ve Çevresel Faktörler: Bir maddenin biyotransformasyonu ve toksisitesi diğer birçok ksenobiyotik

tarafından etkilenebilir. İnsanların ve diğer canlı organizmaların maruz kaldığı maddelerin sayısı 100.000’e 

ulaşmıştır. Çevremizde bulunan ve çeşitli nedenlerle maruz kaldığımız bu maddeler, diğer ksenobiyotiklerin 

metabolizmasında rol alan enzimlerin aktivitesini arttırabilirler veya azaltabilirler. Sonuçta toksisite değişir. 



TOKSİK ETKİ MEKANİZMALARI

Genel olarak kimyasal maddeler canlılarda fizikokimyasal veya kimyasal yolla normal hücre 

biyokimyasını ve fizyolojisini bozarak toksik etkisini gösterirler. Bu etkiler çoğu zaman hücre ölümü 

veya kritik bir organın tahribatı şeklinde olduğu gibi hücreyi öldürmeyen fakat normal fizyolojik 

proseslerdeki biyokimyasal dengenin bozulması şeklinde de ortaya çıkabilir. Bu etkiler akut toksisite 

ve kronik toksisite şeklinde ortaya çıkar. Etkiler şunlardır:

- Reseptörlerle etkileşim

- Enzimlerle birleşme

- Diğer biyomoleküllere bağlanma

- Küçük molekül veya iyonla birleşme

- Hücre enerjisi oluşumunun engellenmesi

- Non-spesifik etki



Genetik Toksikoloji (Kimyasal Mutajenesis)

Bir hücrenin yapısı, gelişmesi ve görevleriyle ilgili tüm genetik bilgiler DNA’da kaydedilmiş 

durumdadır. Kimyasal ve fiziksel etkenlerin zehirli etkileriyle DNA molekülünde yaptıkları kalıcı 

değişikliklere mutasyon, buna neden olan maddeye mutajen, mutasyon sonucu oluşan yapıya (gen, 

hücre, kromozom, birey) mutant denir. Mutasyonda birinci derecede bozulma hücrenin çekirdeğinde 

olsa da bu hücrenin çeşitli kısımlarına yansır ve bu durum hücrenin görev ve canlılığını olumsuz 

yönde etkiler. Bozulmanın diğer kısımlara yansıması DNA tarafından yapısı belirlenen enzimler ve 

diğer proteinlerin bozulması şeklinde olur. Ancak bazı durumlarda mutasyon yararlı olur. Örneğin 

mutasyon sonucu canlı çevre şartlarına daha iyi uyum sağlayabilir. Ancak genellikle mutasyon canlı 

için zararlı olur.



Teratojenik Etki:

Gebelik sırasında annenin çeşitli ilaçlar bazı kimyasal maddeler ve çevre ve besinlerde bulunan 

zehirli maddelere maruz kalması sonucunda embriyoner gelişme süresinde fötusta doğumsal bozuklukların 

şekillenmesine teratojenesis denir. Doğumla ilgili bozukluk terimi doğumdan önce ve sonra görülen her türlü 

şekil, biyokimyasal ve görevsel bozuklukları ifade eder. Teratojeneze neden olan maddelere teratojen denir. 

Teratojenik etki aşağıdaki mekanizmaların bir veya bir kaçına bağlı olarak şekillenir.

Hücre zehiri etkisi, temel besin maddelerinin alınamaması veya enerji üretiminin bozulması, 

plasental kan dolaşımının bozulması, farklılaşma ile ilgili özel olayların bozulması, doku osmolaritesinin

bozulması gibi etkilerdir. Teratojene duyarlılık uygulama zamanına göre değişir. İnsanlarda 267 gün olan 

gebeliğin yüksek riskli dönemi ilk 56 gündür. Organların şekillenmesinin gerçekleştiği 21-56 günler arasında 

da risk en fazladır. 

Blastosit oluşumu→5-6. gün       İmplantasyon→8-13 gün        Organ şekillenmesi→21-56. gün

Terratojenlerin etkisi türe, genetik faktörlere, diyete, annenin durumuna (yaşı, şeker hastalığı vb.), 

çevre kirliliğine neden olan etmenler, hormonal durum (azlığı, çokluğu, örneğin farede kortizon fazla vitamin 

A’nın teratojinitesini arttırır, insülin azaltır), dozun alınma sıcaklığı ve süresine göre değişir.



Karsinojenik Etki:

Kanser (karsinom, neoplazma) vücuttaki hücrelerin kontrolsüz ve hızlı bir şekilde çoğalması, yayılıcı özellik kazanması ve metastaz 

yapması gibi karakterize özellikleri olan patolojik bir durumdur. Kanser hücresi kaynak aldığı somatik hücreden şekil ve biyokimyasal yönden 

farklıdır. Bu durum DNA yapısındaki bozukluktan ileri gelir. Kansere neden olan maddeye karsinojen, kanserojen veya onkojen denir. Kimyasal 

etkenlerin yanında, UV ve X ışınları ve virüslerin de karsinojenik etkileri vardır. Mekanizma şu şekildedir:

Kimyasal karsinojen                     →             Detoksifikasyon reaksiyonu

↓ Metabolik Aktivasyon

Nihai Karsinojen           →  Detoksifikasyon

(Diğer nükleofillere bağlanma)

↓ DNA’ya bağlanma,

Başlama

Değişmiş DNA              →  DNA onarımı

↓ Eşleme

Latent tümör hücresi

↓ Büyüme, ilerleme

Tümör Oluşumu

↓ Gelişme

Malign tümör

↓

Metastaz

Karsinojen maddeler: 

genotoksik ve epigenetik karsinojenler

olarak iki yolla etki ederler



Genotoksik karsinojenler DNA ile etkileşen maddelerdir. Bu maddeler DNA veya genetik yapıyı 

geri dönüşümsüz olarak değiştirerek kalıtsal bir değişime yol açarlar. Bu maddeler aynı zamanda 

mutajenik maddelerdir.

Epigenetik karsinojenler doğrudan DNA ile etkileşime girmezler, ancak başka etkileri vardır. 

Bunlar :

Promoter (teşvik edici)

Hormon modifiye edici

Katı hal karsinojenesisi (polimerler, metaller) (asbest, deri altına verilen metal vb.)

İmmunosupresör

Peroksizom çoğalması yapanlar

Ayrıca radyasyon da hücrede iyonizasyona neden olarak karsinojenesisi teşvik eder. İyonlaşmış su 

molekülleri diğer makromoleküllerle etkileşerek peroksit, hidroksi-peroksit radikali, hidroksi radikali 

ve H2O2 gibi aktif O2 molekülleri oluşturur. Bu radikaller DNA ve diğer hücre makromoleküllerinin

hasarına neden olur.



• Kimyasal maddelerin karsinojeniteleri bir Birleşmiş Milletler kuruluşu WHO’ya bağlı IARC

(International Agency for Research on Cancer) tarafından listelenmekte ve yeni bulgulara 

ulaşıldıkça liste güncellenmektedir. Buna göre liste 5 gruptan oluşmaktadır. 

• Başka bir tanımlama ile;

• Grup1: İnsanlarda veya hayvanlarda yeterli kanıt ve insanlarda yeterli fiziksel ve biyolojik referanslı 
mekanistik –doğrudan insana verilemediğinden-veri var. 

• Grup 2A: İnsanlarda sınırlı, hayvanlarda yeterli kanıt var.

• Grup 2B: İnsanlarda sınırlı, hayvanlarda yeterliden daha az kanıt var.

• Grup 3: İnsanlarda yetersiz, hayvanlarda yetersiz veya sınırlı bilgi var

• Grup 4. İnsan ve hayvanlarda yetersiz karsinojenite



IARC Listesi Örnek Sayfa



2016 YILINDA IARC LİSTESİNE ALINAN VEYA YAKIN 
DÖNEMDE ALINMASI PLANLANAN BAZI KARSİNOJENLER

KARSİNOJEN IARC GRUBU

Poliklorlu bifeniller 1

Polibromlu bifeniller 2A

Aloe vera yaprak ekstraktı 2B

Ginkgo biloba ekstraktı 2B

DDT 2A

Metilen mavisi 3

Çok sıcak içecek tüketimi (>650C) (hazırlanıyor) 1

İşlenmiş et (hazırlanıyor) 1

Kırmızı et  (hazırlanıyor) 2A

Mate çayı (çok sıcak olmayan) (hazırlanıyor) 3 

Dış hava kirliliği 1



GIDALARDA DOĞAL OLARAK BULUNAN TOKSİK BİLEŞİKLER

Dersin önceki bölümlerinde belirtildiği üzere her şey toksiktir. Toksik ile toksik olmayanı ayıran dozudur. 

Önceki slaytlarda görüleceği üzere 2-3 saat gibi kısa sürede içilen 4-5 litre su bile toksik, hatta 

ölümcüldür. Su önce kandaki sodyum miktarının kabul edilebilir düzeylerin altına inmesine, takiben 

beyinin su toplamasına, beyin nöronlarının düzgün çalışmamasına ve giderek ölüme yol açabilir. Su gibi 

başka örnekler de verilebilir. Örneğin aşırı Vit. A alımı hepatoksisiteye ve kronik aşırı doz alımı pro-

oksidan etkiye yol açar. Aşırı meyankökü tüketimi (1,8 kg/hafta) bir bireyde (58 yaş-kadın) hipokalemiye

(aşırı potasyum kaybı) ve kalp durmasına yol açmıştır. Meyankökü zehirlenmesi, aktif bileşiği olan 

glisirrisik asitin bazı enzim sistemlerini tahrip etmesiyle ilgilidir. Burada dikkat edilecek iki şey söz 

konusudur:

1. Normal şartlar altında toksik olmayan bir gıda küçük bir grup bireye toksik olabilir.

2. Normal şartlar altında toksik olmayan bir gıda aşırı tüketimde toksik olabilir.



• Örneğin domatesteki tomatin, kerevizdeki psoralenler ve patatesteki glikoalkaloidler normal 

koşullarda zararlı düzeye erişmezler. Ancak bir nedenle, örneğin patateslerin ışıkta kalması 

durumunda, düzeyleri toksik hale gelebilir. Bazı başka gıdalar da toksik bileşikler içerebilir. 

Örneğin şeftali yaprağındaki prussik (hidrosiyanik) asit, deniz ürünlerindeki saksitoksin gibi. 

• Bazı gıdalar kültürel anlamda farklı toplumlara bağlı olarak tüketilmemektedir. Örneğin domuz eti, 

midye, yılan balığı, beyin, köpek eti, yılan, böcek vb. Bazı durumlarda ise insanlar o gıdadan 

vazgeçmektedir. (Örneğin deli dana hastalığı sonucu beyin tüketmemek). 

• Bazı gıdalar ise bazı bireylerce sağlığa olan olumsuz etkileri nedeniyle tüketilmemektedir. Örneğin 

disakkarit intoleransı, laktoz intoleransı, gluten intoleransı (çölyak hst.), galoktozemi (galaktozun

glukoza dönüşümünün yapılamaması), favizm (G6PD enzimi eksikliği), fenil ketonüri gibi.

• Gene bazı gıda bileşenleri bazı ilaçlarla etkileşime girmekte ve enzim sistemlerini bozarak zararlı 

olmaktadır.



Gıda-ilaç etkileşimine örnek olarak şunlar verilebilir:

GIDA VEYA GIDA BİLEŞENİ ETKİLEŞTİĞİ İLAÇ 

Kafein, teofilin, greyfurt, turpgil clozapin, imipromin

Greyfurt, portakal suyu, kırmızı şarap ketokanazol, eritromisin, siklosporin

Brüksel lahanası, lahana, brokoli asetaminofen, ibuprofen



1- Bitki Gelişimi, Depolanması ve İşlenmesinin Dolaylı Yol Açtığı Toksinler

• 1.1. Tahıllarda selenyum: Se, gıda zincirine bitkilerle ve inorganik Se’un mikroorganizmalar 

tarafından organik forma dönüşümü ile girer. Bu toksisiteye Çin’in bazı bölgelerinde aşırı Se içeren 

tahılların tüketimi nedeniyle rastlanmaktadır. Günlük 3-5 mg Se tüketimi selenosise (kusma, 

bulantı, ishal, saç ve tırnakta kayıp deformasyon, cilt sorunları, kötü kokan nefes) yol açmıştır. 

ABD’nde 700 ug/gün Se tüketimi toksisiteye yol açmamıştır.

• 1.2. Deniz Ürünlerinde Metil Civa: Elementer civaya maruziyet çok nadirdir. Metil civa, 

elementer civanın su ortamındaki bakteriyel gelişimi sonucu oluşur ve su ürünlerine geçebilir. 

(Hg bölümünde detaylı bilgi verilecektir).

• 2. Doğal Oluşan Bileşikler: 

• 2.1. β-thujon: Bazı bitkilerin (adaçayı, misk adaçayı, solucan otu, pelin otu) esansiyel yağında 

bulunan bir monoterpen ketondur. Bu bitkilerin esansiyel yağı halk hekimliğinde, alkollü 

içeceklerde ve parfümeride kullanılır. Thujon potansiyel toksik bir bileşiktir ve bazı ülkelerde (Örn. 

ABD) kullanımı yasaktır. Absinthe adlı alkollü içki pelin otundan yapılır ve önemli düzeyde thujon

içerir, bağımlılık yapar. Kullanımı bazı ülkelerde yasak veya kısıtlıdır.



2.2.  Hidrosiyanik (prussik) asit: Siyanojenik glikozitleri, başta amigdalini- içeren bitki dokularının (kiraz, elma, 

şeftali, acı badem, zerdali çekirdekleri) parçalanması ve β- glukozidaz veya emülsiyon enzimleri ile etkileşimi 

sonucu yapıdan HCN açığa çıkar. Siyanür, hücrelerin O2 kullanımını bloke eder. 

Hidrosiyanik asit                                                Hiperisin

2.3. Hiperisin: Sarı kantaron bitkisinde bulunur. Ekstraktları antidepresan olarak kullanılır. Aktif bileşenler 

hiperisin ve hiperformin’dir. Bu bitkiyi fazlaca tüketen besi hayvanlarında zehirlenme belirtileri görülmektedir. 

İnsanlarda tüketim ışığa duyarlılığa ve karaciğer hasarına yol açmaktadır. 



• 2.4. Glukosinolatlar: Brassica (brokoli, karnabahar, lahana, turp, Brüksel lahanası) familyasında 

bulunan ve guatr hastalığına yol açan bileşiklerdir. Tiroid bezinin iyot alımını, tiroidin tiroksin 

sentezini veya bağırsaktan iyot emilimini engellerler. Guatr hastalığında tiroid bezi büyür. 

Guatrojenler yukarıda sayılanların yanı sıra ıspanak, yer fıstığı, soya, çilek, şeftali, armut, kolza, 

kanola ve hardalda bulunur. Günümüzde 50’den fazla glukosinolat belirlenmiştir. Başlıcaları; 

glukobrassicin, glukonapin, sinigrin, sinalbin, proguatrin’dir.  

Sinigrin



• 2.5. Erüsik asit (C22:1): Kolza tohumlarında bulunur. Kalp hasarına yol açar. Kanola bitkisi kolzanın 

erüsik asit miktarı azaltılmış türüdür. Kanola yağındaki erüsik asit miktarının tüm yağ asitlerine oranı 

%2 ile sınırlandırılmıştır.

Erüsik asit

•

• 2.6. Furokumarinler: Fototoksik ve fotomutajenik bileşikleri kapsayan bir grubun adıdır. 

Turunçgillerde ve umbelliferae’de (turp, maydanoz, kereviz, havuç) bulunur. Bitkilerde stres 

durumunda üretilir ve virüs, bakteri, fungus, böcek ve hayvan zararına karşı yardımcıdır. Doğal pestisit 

olarak düşünülür. Bitkideki miktarı UV radyasyona, sıcaklık değişimine, depolama süresine göre değişir. 



• Kereviz 100 ppb (100ug/kg), şalgam 40 ppb psoralen içerir. Günlük furokumarin alımı 1.31 

mg/gün olarak tahmin edilmektedir. Bu düzeydeki tüketim 13 haftalık NOAEL düzeyinden 1000 kat 

azdır. İnsanlarda fitotoksik alt eşik değeri 15 mg 8-MOP’e eşdeğer bulunmuştur ki bu doza normal 

beslenmede ulaşılması neredeyse olanaksızdır (NŞA 2-8 mg alım söz konusu). Dolayısıyla 

psoralen kaynaklı bir fotodermatis söz konusu değildir.

Psoralen 5-metil psoralen

8-metoksipsoralen



• 2.7. Amilaz inhibitörleri: α-amilaz inhibitörleri buğday, çavdar ve barbunya fasülyesinde

bulunur. Bitkilerdeki fizyolojik rolü tam bilinmemektedir, ancak böcek saldırılarına karşı koruyucu 

olduğu düşünülmektedir. Memelilerde bazı amilaz inhibitörlerinin nişasta tüketimini takiben kan 

şekeri artışını azalttığı gösterilmiştir. Ancak bu inhibitörler mide asidi veya pepsin gibi pankreas 

proteazlarınca inaktive edildiğinden etkileri sınırlıdır. 

• 2.8. Proteaz inhibitörleri: Başta tripsin ve kimotripsin olmak üzere pankreas enzimlerini 

inhibe ederler. Soya vd. baklagillerde, yumurta akında ve patateste bulunur. Enzim substratları ile 

parçalanmaya dayanıklı -yani proteaz enziminin parçalayamayacağı- bileşikler oluştururlar. 

Baklagillerde 30’dan fazla proteaz inhibitörü belirlenmiştir. Isıya dayanıksız bileşiklerdir. Genelde 

tohum kabuğunda çoktur. Başlıca örnekler aprotinin, bestanin, kimostatin, pepstatin ve E-64’tür. 

Başlıca olumsuzlukları sindirim sisteminde rahatsızlık oluşturmalarıdır. 



• 2.9. Kapsaisin: Amid yapısında bir bileşiktir. Capsicum biberlerinin yakıcılığından sorumludur. 1/106

konsantrasyonda bile yakıcıdır. 

Kapsaisin

• 2.10. Baklagillerdeki lektinler: Bunlar glikoproteinlerdir ve baklagiller ile bazı tahıllarda yüksek miktarda 

bulunur. Lektinler karbonhidratlara geri dönüşümlü olarak bağlanırlar. Alyuvarlara da bağlanırlar ve çöktürürler. 

Bu nedenle hemaaglutin denir. Bunlar ayrıca mukoza hücrelerine bağlanırlar ve bağırsaktan besin maddelerinin 

emilimine zarar verir. Bu olumsuzluk bağırsak bakterilerine bağlıdır, zira bakteriyel gelişimi hızlandırarak 

toksisiteye yol açarlar. 



• 2.11. Antitiyamin bileşikler: Tiyaminaz enzimi tiyamini metilen bağından ikiye ayırır ve vitamini 

biyolojik olarak inaktif hale getirir. Tiyaminazın aktivitesi bir ko-substrat gerektirir, bu genellikle amin 

veya sülfidril içeren proteindir (prolin veya sistein). Pişirme ile tiyaminazlar tahrip edilir.             

Tiyamin



• 2.12. Ravent ve okzalik asit: Okzalik asit raventte %0,2-1,3, çayda 0,3-2,0, ıspanakta %0,3-1,3, 

maydanozda %1,7 ve semizotunda %1,3 oranında bulunur. Ayrıca başka sebzelerde de (kuşkonmaz, brokoli, 

Brüksel lahanası, marul, kereviz, lahana, karnabahar, şalgam, pancar, bezelye, fasulye, patates, havuç ve 

kahve) daha az miktarlarda bulunur. Okzalik asit Ca vd. minerallere bağlanır ve biyoyararlılığını azaltır. Yüksek 

düzeylerdeki tüketim kemik gelişimini azaltır, böbrek taşına, böbrek toksisitesine, kusma, ishal, hayal görme, 

koma ve yetersiz kan pıhtılaşmasına yol açar (böbrek taşlarının %65’i Ca-okzalattır). 

Okzalik asit



• 2.13. Kabak ve kukurbitasinler: Kabak, hıyar, balkabağı, kavun gibi bitkiler kukurbitasinleri

(oksijene tetrasiklik terpenler) üretirler. Tatları acıdır. Bazı tarım ilaçlarına katılır ve ilaçlanmış 

gıdaların yeterince temizlenememesi ile insanlara geçer. Bitkilerdeki miktarı çok azdır ve 

insanlarca algılanamaz. 

Kukurbitasin

• 2.14. Kumarinler: Bergamot uçucu yağında ve tonka fasulyesinde rastlanır. Gıdalara kumarin 

eklenmesi yasaklanmıştır. Ancak bazı gıdalar kumarin içerir ve günde 0,02mg/kg.bw alındığı 

hesaplanmaktadır. Kronik tüketim toksik ve karsinojendir. Ancak deney hayvanlarında insanların 

max. dozunun 100 katı verildiğinde bu durum görülmüştür.

Kumarin



• 2.15. Fitatlar ve fitik asit: Fitik asit ve bunun tuzu olan fitatlar pek çok tahılın ve tohumun (baklagil, 

nut) kabuk ve embriyosunda bulunur. Fitik asit basit bir şekerdir (myo-inositol) ve 6 tane fosfat yan 

zinciri içerir. Dolayısıyla fosfat kaynağıdır ve Fe, Cu, Zn, Mg, Ca gibi 2 değerli iyonların kelatlayıcısıdır. 

Fitat-mineral kompleksleri bağırsakta çözünmezler ve minerallerin kullanımını sınırlarlar. 

Fitik asit

• Fitat; tripsin, pepsin, α-amilaz, β-glukozidaz gibi sindirim enzimlerini inhibe eder.  

Dolayısıyla hem mineral eksikliğine, hem de protein ve mineral sindirilebilirliğinin 

azalmasına yol açar. Vejetaryenler fazlaca baklagil tükettiğinden bunlarda daha fazla mineral eksikliği 

görülür.



• 2.16. Kafein: Kafein bir ksantin türevidir. Alkaloid yapıdadır. Doğal uyarıcıların en 

bilinenlerindendir. Damarları genişletici etkisinden dolayı zihni ve kasları rahatlatır, yorgunluğu 

azaltır. Günlük 50 fincan kahve tüketimi zehirleyicidir. 24 saatte 10 g kafein alımı öldürücüdür ki 

bu miktar yaklaşık 150-200 fincan kahvede bulunur. Zehirlenme belirtileri uykusuzluk, nabız artışı, 

titreme, sinirlilik ve huzursuzluktur. 

Bazı içeceklerdeki kafein miktarları şöyledir (mg/100 mL): 

Kola: 12-15,  

Filtre kahve: 40-70 

Türk kahvesi: 40 

Poşet çay (5 dak demlenmiş): 33 

Poşet çay (1 dak demlenmiş): 20 

Demleme çay:  30

Demlenmemiş- siyah çay: 2-5g/100 g



• 2.17. Mantar zehirleri: Amanita familyasındaki mantarlar zehirlidir. Toksik bileşikler falloidin, 

amanitin, orellanin, antamanid, ergotamin, gyromitrin ve muskarin’dir. Diğer zehirli mantarlarda 

hepatoksik peptidler ve hallotoksinler bulunur. Zehirlenme belirtileri bazen günler sonra ortaya 

çıkabilir. Hedef organlar esasen karaciğer ve böbreklerdir.

• 2.18. Safrol: Nutmeg (küçük hindistancevizi), tarçın ve kamfor aromatik yağında safrol bulunur. 

Yasaklanmadan önce bazı gıdalarda bu madde aroma olarak kullanılıyordu. Farelerde ağırlık kaybı, 

karaciğer tümörleri ve kemik iliği hasarına yol açmıştır.  

Safrol

Alfa amanitin

• 2.19. Miristin: Nutmeg ve muskat cevizinde bulunur (sırasıyla %1,3 ve 2,7). Ayrıca karabiber, 

havuç, kereviz, maydanoz ve dereotunda da bulunur. Monoaminoksidaz enziminin inhibitörüdür. 

Normal koşullarda baharat ve gıdalardaki miristin miktarı önemsizdir, ancak 5 gramdan fazla 

nutmeg yenirse (=1-2 mg/kg.bw miristin) alkol intoksikasyonuna benzer bir toksisite görülür.



• 2.20. Domateste tomatin: Yaprak, sap ve ham meyve α-tomatin içerir. Bu bileşik bir steroid alkaloiddir ve D-ksiloz, 

D-galaktoz ve 2 molekül D-glukoz içerir. Tomatin doğal bir fungusittir. İnsanlarda akut toksisitesine ilişkin veri yoktur. 

• 3. Kötü İşleme ve Depolama Sonucu Oluşan Bileşikler

• 3.1. Glikoalkaloidler: Patateste üretilen iki bileşik solanin ve chaconin’dir.  

• Bunlar doğal pestisitlerdir. α-solanin ayrıca patlıcan, elma, domates, biber, 

kiraz, şekerpancarı ve domateste de bulunur. 

α-solanin ile α-chaconinin en önemli farkı yapılarındaki trisakkaritin bileşimidir.

α- solanin: G+Rh+Rh chaconin: G+Rh+Ga



• Tür ve depolama koşullarına bağlı olarak patatesteki α-chaconin ve α-solanin miktarı sırasıyla 0,0005 mg/g

ve 0,005-25,1 mg/g kadardır. 

• Yumrudakinden daha fazla glikoalkaloid patatesin filizinde, kabuğunda ve ışıkla renk almış kısımlarında 

bulunur. FDA, günlük max. glikoalkaloid düzeyini 20-25 mg/100g patates olarak belirlemiştir. Bu iki bileşiğin 

sentezi ışıkla, zedelenme ve depolama ile ve patates böceği varlığında artar. Yeşillenmiş patatesteki düzey 7 

katına kadar çıkar. Bu bileşikler ACE enzimini inhibe eder ve hücre membran geçirgenliğini bozarlar. 1-5 

mg/kg.bw glikoalkaloid insanlarda akut toksik, 3-6 mg/kg.bw ise ölümcüldür. Toksisite belirtileri halsizlik, 

ensede kaşıntı, artan duyarlılık, zor soluk alma, karın ağrısı, kusma, bulantı ve ishaldir. 

• 3.2. Maydanozda furokumarinler: Bozulmuş-hastalıklı maydanozlarda tazesine göre %2500 daha fazla 

fazladır. Taze maydanozlardaki furokumarin düzeyi 2,5 mg/kg’dan azdır. +40C’de depolamada düzeyi 40 

mg/kg’a kadar çıkmıştır. Oda sıcaklığında 53 gün depolamada ise miktar 566 mg/kg’a kadar çıkmıştır ve aynı 

zamanda küflenme de oluşmuştur. FDA’nın bir sınırlaması bulunmamaktadır.



• 4. Proses Sırasında Oluşan Bileşikler

4.1. Heterosiklik aromatik aminler (HAA): HAA’ların iki ana grubu vardır:

• Prolitik HAA: Amino asit ve proteinlerin yüksek sıcaklıkta pirolizi ile,

HAA’lar hayvansal kökenli proteince zengin pek çok pişmiş gıdada bulunur. Oluşum düzeyi pişirme sıcaklık 

ve süresi ile pişirme yöntemine bağlıdır (Kızartma ve mangalda pişirmede yüksek).  Ayrıca, HAA 

prekürsorlarının yüzeye geçiş yeteneği de oluşum hızını etkiler.

Pirolitik HAAlar: PhIP vd. HAA’lar (Trp-P-1, Trp-P-2, AαC, MeαC) da mutajeniktir.

• Aminoimidazoarenler (AIA): Kreatinden, serbest amino asitlerden monosakkaritlerden Maillard reaksiyonu 

ile oluşur.

AIA’lar: IQ, MeIQ, MeIOx en bilinen potansiyel mutajenlerdendir.



• Kızartılmış sığır kıymasındaki genotoksik materyalin %75’ini PhIP oluşturur ve dolayısıyla bu bileşiğin 

potansiyel toksisitesi diğerlerinden daha fazladır.

Bazı HAA’ların farelerde uzun süreli kullanımı kanser oluşturmaktadır. Düzeyi HAA’ya bağlı olarak 0,1-64,6 

mg/kg.bw/gün’dür.

• HAA’lardan 4 tanesi (IQ, MeIQ, MeIOx ve PhIP) insanlarda kanser oluşturucu gibi görünmektedir. Pişmiş 

etlerdeki düzeyi çok değişken (|<1-500ng/g) olduğundan kanser riski de çok değişkendir (50/106-1/103 

arası).

Kimyasal adı Kısa adı  Keşif yılı  

2-Amino-3methylimidazo[4,5-f]quinoline IQ 1980 

2-Amino-3,4-dimethylimidazo[4,5-f]quinoline MeIQ 1980 

2-Amino-3,8-dimethylimidazo[4,5-f]quinoxaline MeIQx 1981 

2-Amino-1-methyl-6-phenylimiazo[4,5-b]pyridine PhIP 1986 

 



• 4.2. Polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH’lar): PAH’lar fosil yakıtların tam yanmaması sonucu oluşan bileşiklerdir. 

Gıda zincirine çevresel yollarla veya gıda işlemede girer. En fazla PAH içeren gıdalar füme et, füme balık, füme-küflü peynir, 

çay ve kahvedir. Etin ızgara edilmesi veya doğrudan alevle karşılaşması PAH’ların oluşumuna yol açar. Füme gıdalardaki PAH 

düzeyi de sıcaklık, kullanılan odun tipi, O2 konsantrasyonu ve dumanlayıcı ekipmana bağlıdır. Kahvenin kavrulmasında 

çekirdeklerin doğrudan aleve değmesi oluşumu arttırır.

• EPA’ya göre PAH’ların toplam sayısı 21’dir. İsimleri ve CAS (Chemical Abstract Service No veya CAS Registry No) numaraları 

şöyledir:                                                                                                                            
PAH PAH

1. Benzo(a)anthracene,   56-55-3 12. Dibenzo(a,e)fluoranthene,  5385-75-1

2. Benzo(a)phenanthrene (chrysene),   218-01-9 13. Dibenzo(a,e)pyrene,  192-65-4

3. Benzo(a)pyrene,   50-32-8 14. Dibenzo(a,h)pyrene,  189-64-0

4. Benzo(b)fluoranthene,   205-99-2 15. Dibenzo(a,l)pyrene,  191-30-0

5. Benzo(j)fluoranthene,   205-82-3 16. 7H-Dibenzo(c,g)carbazole,  194-59-2

6. Benzo(k)fluoranthene,   207-08-9 7,12-Dimethylbenz(a)anthracene,  57-97-6

7. Benzo(j,k)fluorene (fluoranthene), 206-44-0 18. Indeno(1,2,3-cd)pyrene,  193-39-5

8. Benzo(r,s,t)pentaphene,  189-55-9 19. 3-Methylcholanthrene,  56-49-5

9. Dibenz(a,h)acridine,  226-36-8 20. 5-Methylchrysene,  3697-24-3

10. Dibenz(a,j)acridine,  224-42-0 21. 1-Nitropyrene,  5522-43-0

11. Dibenzo(a,h)anthracene,  53-70-3



• Uluslararası kuruluşların insanlarda karsinojen kabul ettiği PAH sayıları arasında bazı farklılıklar 

bulunmaktadır. 

• EPA’ya göre 7 tane (tümü PROBABLE):

benz(a)anthracene,  benzo(a)pyrene,  benzo(b)fluoranthene, benzo(k)fluoranthene, chrysene, 

dibenz(a,h)anthracene,  indeno(1,2,3-c,d)pyrene

• IARC (Int. Ag. Res. Cancer)’ye göre 5 tane (İlk ikisi PROBABLE, diğer üçü POSSIBLE):

benz(a)anthracene,  benzo(a)pyrene, benzo(a)fluoranthene, benzo(k)fluoranthene. İdeno (1,2,3-c,d)pyrene

• Farelerde denenen 3 PAH’ın (benzantrasen, benzopiran, dibenzantrasen)  kanserojen olduğu gösterilmiştir. Benchmark

olarak kullanılan benzopirenin yüksek ve güvenli düzeyleri sırasıyla 0,01mg ve 100 ug/kg.bw/gün olarak bulunmuştur 

ki bu düzeyler günde alınan tahmini toksik miktarın 10000 katıdır. Bu bileşik için FDA tarafından tolerable upper limit 

belirlenmemiştir. 

• İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik (17.2.2005-25370 RG, değişiklik 7.3.2013-28580 RG) ekinde 

içme sularında benzo(a) piren için verilen limit 0.010ug/L’dir. 

• TGK Bulaşanlar Yönetmeliği’nde (29.11.2011-28157RG, 19.12.2012 güncellendi)  benzo(a) piren için farklı 

gıdalarda limitler verilmiştir Bu limit genel olarak 2-5 ug/kg düzeyindedir. Ayrıca 4 farklı PAH’ın toplamı için de limit 

verilmiştir.



• 4.3. Akrilamid: Bu bileşik 2002 yılında keşfedilmiştir. Nişasta bazlı gıdaların günlük normalde uygulanabilen 

yüksek sıcaklıklarda  (>1500C) pişirilmesi sırasında oluşmaktadır. Reaksiyon max. 160-1800C’de gerçekleşir. 

Oluşum mekanizması şeker ve aspajinden Maillard reaksiyonu yoluyladır. Şeker olarak çok sayıda karbonhidrat 

reaksiyonda yer alabilirse de tek amino asit asparajin’dir.

• Akrilamidin bulunduğu en önemli iki gıda kahve ve kızartılmış patatestir. Bunu bisküvi, krakerler, 

ekmek(kabuğu) ve kahvaltılık tahıllar izler. 

• Kızartma öncesi patatesin su oranı yaklaşık %75’tir ve su evapore olduğu sürece sıcaklık 100 0C kadardır. Su 

azalınca (cipste %2) patatesin sıcaklığı yağın kaynama noktasına yaklaşır ve oluşum başlar. Patatesteki 

prekürsor miktarı varyete ve depolama ile ilgilidir. Patates depolanmışsa yapıdaki glukoz miktarı ve dolayısıyla 

Maillard reaksiyonuna yatkınlık artar. İşleme öncesi patatesler 15 0C’de 2-3 hafta tutulursa glukoz harcanır, risk 

azalır. pH 7-8’de reaksiyon hızlıdır. Ca ve Mg iyonları akrilamid oluşumunu azaltır. Kızartma öncesi patateslerin 

haşlanması ile yüzeydeki glukoz uzaklaşır, oluşum azalır. Kızartma sıcaklığının 190 0C yerine 150 0C yapılması 

oluşumu 10 kat azaltır. 



Akrilamid nörotoksiktir, üreme sisteminde toksiktir ve deney hayvanlarında karsinojendir. İnsanlarda karsinojen 

olduğunu gösteren kesin bulgular yoktur, ancak bu konuda sınırlı ve tekrarlanabilir olmayan bir riskten söz edilebilir. 

Hayvan denemeleri bulgularına göre diyetle alınan akrilamidin gen mutasyonu ve tümör oluşturma olasılığını arttırdığı 

söylenebilir. Ana metaboliti glisamid (bir epoksittir) olup genotoksisiteden sorumludur.   

• İnsanlarda yüksek dozlara maruz kalmada görülen tek toksisite nörotoksisitedir. Karsinojenite saptanamamıştır. 

• JECFA günlük max. dozu 1-4 µg/kg.bw/gün olarak belirlemiştir. (Akrilamid, IARC listesinde Grup 2A’da yer alır.) 

• Hayvanlarda NOAEL değeri nörotoksisite için 200µg kg.bw/gün olarak belirlenmiştir ki insanlar bu düzeyin 50-200 katı 

daha az almaktadır. 

Akrilamid

• Akrilamid maruziyetinin azaltılması için yağda kızartmadan kaçınılmalı, patatesler pişirme öncesi suda 

tutulmalı, kızartma düşük sıcaklıkta yapılmalı, ekmek ve patatesin kızartılmasında daha açık renkte 

kalınmalıdır.



• 4.4. Kloropropanoller: Bitkisel yağ üretiminden arta kalan kısımlardan HCl kullanılarak hidrolize bitkisel 

protein (HVP) üretiminde oluşur. Farelerde toksik olduğu gösterilmiştir. 

İnsanların günlük alım miktarı NOAEL değerinin (1,1 mg/kg.bw/gün) 1000 kat altıdır.

• 4.5. Furan: Karbonhidratların ısı etkisinde kalmasıyla oluşur. Konserve kutu ve kavanozda ısıl işlem gören ve et 

ile sebze içeren kıvamlı gıdalarda (ton balığı, çorba, makarna, soslar, bebek gıdası) ve kahvede görülür (0-175 

µg/kg). Çok kavrulmuş kahvede düzeyi daha da artar. Oluşum mekanizması tam bilinmiyor, ancak ısı etkisiyle 

Vit C, aminoasitler, indirgen şekerler, organik asitler, karotenler ve PUFA’lardan sentezlenebilir. 

Furan

• IARC listesinde 2B’dedir. In-vitro memeli hücre denemelerinde mutajenik ve kromozom kırıcı olduğu, bazı fare 

denemelerinde karsinojen olduğu gösterilmiştir. ABD ve Avrupa’da gıdalardan alınan furan miktarının sırasıyla 1 

ve 1,75 mg/kg.bw/gün olduğu tahmin edilmektedir. Buradaki 1.75 olarak belirtilen değer farelerde sitotoksisite

ve hepakarsinojenite için belirlenen NOAEL değerinden sırasıyla 300 ve 1000 kat fazladır..

http://www.google.com.tr/imgres?imgurl=https://www.angelo.edu/faculty/kboudrea/molecule_gallery/04_aromatics/furan_01.gif&imgrefurl=https://www.angelo.edu/faculty/kboudrea/molecule_gallery/04_aromatics/00_aromatics.htm&h=75&w=74&tbnid=fzjTcOGz81e_rM:&zoom=1&docid=XrJ94F2Qe14EnM&ei=v58KVemRCoW3Uf-YgdgL&tbm=isch&ved=0CIwBEDMoXzBf
http://www.google.com.tr/imgres?imgurl=https://www.angelo.edu/faculty/kboudrea/molecule_gallery/04_aromatics/furan_01.gif&imgrefurl=https://www.angelo.edu/faculty/kboudrea/molecule_gallery/04_aromatics/00_aromatics.htm&h=75&w=74&tbnid=fzjTcOGz81e_rM:&zoom=1&docid=XrJ94F2Qe14EnM&ei=v58KVemRCoW3Uf-YgdgL&tbm=isch&ved=0CIwBEDMoXzBf


• 4.6. Trans yağ asitleri: Bunlar yapılarında bir veya birden fazla sayıda trans konumunda çift bağ içeren 

yağlardır. 

Bu yağlar doymamış yağlardan çok doymuş yağları andırır, çünkü bunların trans formları daha sağlam (rijit) 

yapıdadır.

• Diyetteki trans yağlar iki kaynaktan gelir:

(1) Geviş getiren hayvanların ön midesindeki bakteriyel hidrojenasyon (süte ve tereyağına geçer)

(2) Bitkisel sıvı yağların hidrojenasyonunda 

• Biyokimyasal olarak trans yağ asitleri doymuş yağ asitleri gibi hareket eder. LDL’yi arttırır, HDL’yi azaltır. 

Dolayısıyla yüksek alım düzeyleri risk oluşturur.

• ABD’nde trans yağ asitlerinin ana kaynağı fırıncılık ürünleri, (%28), kızartılmış gıdalar (%25), margarinler ve 

süttür. FDA, ABD’nde günlük trans yağ alımını 5,8g/gün olarak hesaplamaktadır ki bu günlük kalori alımının 

%2,6’sına karşılık gelmektedir. Son 10 yılda kullanım miktarı azalmıştır.



• 4.7. Kurutma, kürleme, ve muhafazada oluşan nitrözaminler: Nitrözaminler, nitritlerden veya diğer nitrit

verici bileşiklerden asit koşullarda gıdalarda oluşan bileşiklerdir. Nitritler gıdalara doğrudan katılabilir veya 

nitratın bakteriyel indirgenmesi sonucu oluşabilir. Nitrat ve nitritler doğal olarak suda görülebilir veya gübre 

kullanımı sonucu yeşil yapraklı sebzelerde oluşabilir veya Cl. botulinum gelişimini engellemek, rengi ve flavoru

güçlendirmek için katılabilir.

• Nitrozaminler pek çok gıdada bulunur: Peynir, konserve meyve, et ürünleri, kürlü füme etler, balık ve balık 

ürünleri, et kürlemede kullanılan baharatlar, bira vd. alkollü içkiler. Ana kaynakları bira, et ürünleri ve balıktır. 

Kurutma, kavurma, tuzlama, dumanlama ve kürleme nitrozamin oluşumunu arttırır.

Gıdalarda en yaygın olan nitroz amin, nitrozodimetil amin (NDMA)’dır.

NDMA



• Hayvan denemeleri ilk üçünün insan karsinojeni de olabileceğini göstermiştir. Case-kontrol çalışmalar 

nitrözamin alımı ile mide kanseri arasında bağlantı olduğunu, özofagus ile ise olmadığını göstermektedir. 

Gıdalardaki nitrözamin miktarı son 30 yıldır azalmaktadır (az nitrat kullanımı, C vit. kullanımı, düşük sıcaklık, 

dolaylı ısı uygulama). Günlük alım miktarı 3,3-5,0 ng/kg.bw/gün olarak tahmin edilmektedir. Toksikolojik alt 

limiti 60 ug/kg.bw/gün olduğundan önemli bir kuşku yoktur. 

• 4.8. Biyojen aminler: Biyojen aminler insanlarda normal hücresel metabolizma sonucu oluşmaktadır. 

Gıdalarda ise amino asitlerin mikrobiyel dekarboksilasyonu sonucu oluşmaktadır. Genel olarak fermente et, 

içecekler, süt ürünleri, turşu ve bozulmuş balıklarda bulunur. Gıdalardaki başlıca biyojen aminler histamin, 

tiramin, kadaverin, putrescin, spermin ve spermidin’dir.

Histamin Tiramin



• 5- Kontaminantlar: 

• İlk derste belirtildiği üzere bu grupta başta pestisitler, ağır metaller, mikotoksinler, migrantlar, veteriner ilaç 

kalıntıları olmak üzere çok sayıda madde söz konusudur. Bunlardan dersin diğer bölümlerinde ayrı bölüm 

başlıkları altında ayrıca söz edilecektir. Burada özellikle son zamanlarda daha fazla gündeme gelen dioksin, 4-

metil imidazol, melamin ve akrolein’den söz edilecektir.

• 5.1.  Dioksinler (PCB’s): Kimyasal adı 2,3,7,8 tetraklorodibenzoparadioksin veya kısaca TCDD’dir.  

Dioksinler terimi yapısal ve kimyasal olarak poliklorlu paradioksinlere (PCDD’s) ve poliklorludibenzofuranlara

(PCDF’s) benzeyen maddeler için kullanılır.  Dioksin benzeri yapıdaki diğer bileşiklere poliklorlu bifeniller (PCB’s) 

de denir. Bunlar çok toksik bileşiklerdir. Dioksin benzeri yapıda 419 bileşik tanımlanmışsa da bunlardan 30 

kadarı önemli toksisite içerir. Aralarında en toksik olanı dioksin’dir. Bitki, su ve havadaki düzeyleri genelde çok 

azdır. 

• Dioksinler yağ dokularında biriktiği için kaçınmanın en iyi yolu etlerdeki yağın ayıklanması ve az yağlı süt ve 

ürünlerinin tüketilmesidir. 



• 5.2. Melamin: Melamin plastiklerde, yapıştırıcılarda ve tabaklarda kullanılan bir materyaldir. 

Çin’de 2008 yılında sütün sulandırılması ve bunun anlaşılmaması için N verici olarak süte melamin

katılmasının bir sonucu olarak 6 çocuğun ölümü ve 300 bin kişinin etkilenmesiyle olay ortaya 

çıkmıştır. Kjehdahl protein analiz yöntemi protein azotu ile melamin azotunu birbirinden ayırt 

edememektedir.  Melaminli süttozunu ve bundan yapılan gıdaları tüketenlerin böbreği bloke 

olmaktadır. (Çin’den ABD’ne satılan melaminli kedi-köpek maması nedeniyle çok sayıda hayvan da 

ölmüştür). Melaminli yemle beslenen tavukların yumurtalarında da melamine rastlanmıştır. Sonuç 

olarak Çin’de 2 kişi idam edilmiş, çok sayıda kişi mahküm olmuştur. Soruna günümüzde 

rastlanmamaktadır.

Melamin



• 5.3. Karamel ve 4-metilimidazol: Karamel, gıda endüstrisinde kullanılan en eski ve en yaygın 

renklendiricilerden biridir. Karamelizasyon prosesi boyunca birçok bileşik oluşur ve bunlardan bazıları “karamel 

işaretleyicisi” olarak nitelendirilir. Bu işaretleyiciler Tip 3 ve Tip 4'te mevcut olan 4(5)-Metilimidazol (4(5)-MI) 

gibi düşük molekül ağırlığına sahip bileşiklerdir. 4(5)-MI; metilglioksalın NH3 ile reaksiyonu sonucu oluşan bir 

bileşiktir. Karamelde renk oluşumu ve aromadan sorumlu temel reaksiyon Maillard tepkimesidir. Karamel ve 

çeşitlerinin birçok gıdada (bira, gazlı içecekler, kekler, bisküviler, et ürünleri, turşular, soslar, tatlılar, 

şekerlemeler, vb.) kullanılması toksisitesinin üzerinde daha fazla durulmasına neden olmuştur.  Kullanılan 

maddeler ve uygulanan prosese göre ayrılmış 4 tip karamel vardır. Karbonhidratların; asit veya alkali ile 

ısıtılması sonucu Tip 1 (E150a) , sülfit içeren bileşiklerle ısıtılması sonucu Tip 2 (E150b), amonyak içeren 

bileşiklerle ısıtılması sonucu Tip 3 (E150c), hem sülfit hem amonyak içeren bileşiklerle ısıtılması sonucu da Tip 

4 (E150d) karamel oluşmaktadır. Tip 1 ve 2 genelde alkol üretiminde, Tip 3 şekerlemelerde, Tip 4 ise 

meşrubatlarda kullanılmaktadır.

Meşrubat ve gıdalarda Maillard reaksiyonu yoluyla içerisinde 4(5)-MI'ün de bulunduğu imidazoller oluştuğu 

saptanmıştır. İnsanlar için 4(5)-MI’un ana kaynağı, gıda endüstrisinde renklendirme amaçlı kullanılan amonyak 

karamel tipidir. 



• Günümüze kadar yapılan araştırmalar 4(5)-MI’a yüksek oranlarda maruz kalındığında titreme, baş dönmesi, kas eklem 

koordinasyon bozukluğu gibi birçok yan etkinin oluştuğunu göstermiştir.  Fakat bu etkilerin gözlenmesi için alınması 

gereken 4(5)-MI miktarı oldukça yüksek olduğundan günlük tüketimde tehlike arz etmemektedir.

4-metilimidazol                                                              

Akrolein

• 5.4. Akrolein: Sigara ve egzoz dumanında bulunur. Tütün, ahşap, plastikler, benzin-dizel yakıtlar, parafinin 

yakılması,  hayvansal-bitkisel yağların yüksek sıcaklığa tabi tutulmasıyla oluşur. Beslenme açısından en önemli 

kaynak ısıtılmış yağlardır. Ayrıca bazı gıdalarda da bulunur. Bunlar kakao çekirdeği, kızartılmış patates, soğan, 

çiğ ve pişirilmiş hindi eti, ısı görmüş hayvansal yağlar, bitkisel yağlar ve kavrulmuş kahvedir. Ağızdan alınan 

miktarın yaklaşık %30’u karbondioksite dönüşür. %50-60’ı ise idrarla atılır. Akut oral doz belirlenmemiştir. MRL 

değeri 0,004 mg/kg.bw/gün’dür. Solunum yoluyla alınmada en önemli etki solunum sisteminin tahrişidir.  Ağız 

yoluyla alımda ise gastrointestinal mukozanın tahrişidir. Bu rahatsızlık, kusma, ülserleşme veya kanama 

şeklinde olabilir.



GIDA DUYARLILIĞI

Bir gıda bileşenine karşı organizmanın gösterdiği aşırı reaksiyona gıda duyarlılığı denir. 2’ye ayrılır:

1. Gıda Alerjisi

2. Gıda İntoleransı

Bu gruplardaki duyarlılıklar bir sonraki slayttaki tabloda özetlenmiştir:

Gıda alerjisi, bir gıdaya veya bileşene vücudun anormal tepki vermesidir. Bu bileşen hemen her zaman bir

proteindir. En çok alerjik tepki verilen gıdalar süt ve yer fıstığıdır. Bu kategoride yer alan alerjenler 2’ye ayrılır:

Anında tepkiler Ig E’ye bağlıdır ve alerjik gıdanın alımından birkaç dakika veya birkaç saat sonra ortaya çıkar.

Bu tipteki bazı alerji tiplerini eksersiz yapma indükler.

• Gecikmiş alerjiler ise duyarlı hücrelerin, özellikle de lemfositlerin özel bir maddeye tepki göstermesidir. Sonuç 
olarak belirli bir dokuda yangılanma ortaya çıkar. Belirtiler gıdanın alınmasından 6-24 saat sonra ortaya çıkar.





GIDA ALERJİSİ:

Vücutta bağışıklık sisteminde reaksiyon oluşmasıdır. Bu reaksiyon vücuda yabancı madde girdiğinde vücudu buna

karşı korumak için gerçekleşir. Pek çok bireyde etkisi olmayan maddeler alerjik bireylerde etki yapar.

İmmunolojiktir. Etki genellikle hemen gelişir. Örneğin; ağızda-dudakta şişme, nefes alamama, yüz kızarması,

kaşıntı, kramp, kusma, bilinç kaybı. En şiddetlisi anafilaktik şoktur. Vücutta ani bir şekilde histamin salgılanır. Buna

antikorların İmmunoglobulin E salgılaması neden olur.

• Alerjenler hemen her zaman proteinlerdir. Vücut gıdadaki proteini, zararlı proteinden (örneğin bakteri) ayırt

edemez. Buna karşı aşırı reaksiyon gösterir. Alerjik reaksiyonlar çevresel nedenlerden de kaynaklanabilir.

(örneğin küf sporu, hayvan tüyü vb.)

En yaygın alerjik gıdalar 8 grupta yer alır (tüm gıda alerjenlerinin ~ %90’ı):

(1) Süt (2) Yumurta (3) Balık (4) Kabuklu deniz ürünleri (yengeç, karides, istakoz)

(5) Sert kabuklu kuruyemişler (ceviz, fındık, badem) (6) Yer fıstığı (7) Un (8) Soya



• İnsan vücudundaki bağışıklık sistemi istenmeyen veya zararlı yabancı bileşiklere çok duyarlıdır. Bu sistem yabancı materyal

içindeki zararlı proteini saptar ve tepki gösterir. Fakat bağışıklık sistemi aynı zamanda gıdalarda bulunan yüzbinlerce farklı

bileşiğe de tolerans göstermelidir. Toplumun % 2-2,5’u (çocuklarda % 5) gerçek gıda alerjisine (yani gıdadaki proteinlere)

sahiptir ve bu durum genetik nedenlerden kaynaklanır.

• Bu alerjik tepkiler çevresel faktörlerden de ileri gelebilir. Örneğin küf sporları, hayvan tüyleri, arı zehiri gibi veya belli bir

gıdaya karşı olabilir. Daha önce de söylendiği gibi gıda alerjisi vücudun savunma sisteminin basit ve zararsız bir gıda bileşenine

aşırı tepki göstermesidir.

• MEKANİZMA: Alerjik reaksiyonlar 4 farklı immünolojik mekanizmayı temel alır:

• Tip I, Tip II, Tip III, Tip IV.

• Tip I mekanizma, “anında hipersensitivite” olarak adlandırılır ve bu mekanizmada Ig E oluşur. Ig E’ye bağlı reaksiyonlar en

önemli gıda alerjenleridir.

• Tip II reaksiyonlar, gıda hipersensitivitesi ile ilgili değildir.

• Tip III gıda alerjileri ile ilgili olabilir, ancak nadir rastlanır.

• Tip IV reaksiyonlar hücreye bağlı reaksiyonlar veya gecikmiş hipersensitivite reaksiyonlarıdır; tam tanımlanmamıştır ve gıda

hipersensitivitesinin muhtemelen önemli rolü vardır. Coeliac hastalığında muhtemelen hücreye bağlı gecikmiş

hipersensitivitedir.



EK 1. ALLERJEN BİLEŞENLER

Gıda Maddelerinin 

Etiketlenmesi Tebliği 

29.12.2011 tarih ve 28158 

sayılı Resmi Gazete 



GIDA İNTOLERANSI (Food Hipersensitivity):

• İntoleransın alerjiden en önemli farkı Ig E’ye bağlı olmamasıdır. İntoleransın en önemli nedeni tam olarak

bilinmemektedir. Ancak genel olarak bazı enzimlerin eksikliği, kalıtım, stres, hastalık, dengesiz bağışıklık

sistemi, çevre kirliliği, dengesiz beslenme neden olabilir.

• Gıda intoleransı bir gıdaya, bir katkıya veya genel anlamda bir bileşiğe, bir organ veya sistemde olumsuz

etki verilmesidir. Bu etki alerjilerdeki gibi hemen değil, çoğunlukla gecikerek ortaya çıkar.

• İntoleransta etken alerjideki gibi bir proteine karşı bağışıklık sisteminin tepkisi değil, sindirilemeyen veya

emilemeyen bir maddeden dolayı rahatsızlık hissedilmesidir.

• En yaygın gıda intoleransı LAKTOZ İNTOLERANSI’dır. Buna sahip kişilerde laktozu (glukoz + galaktoz)

parçalayan β-galaktozidaz enzimi eksiktir. Laktoz intoleransı dünyadaki insanların yaklaşık ½ ‘sinde

görülmektedir.

• İntoleransın semptomları genellikle tüketimden yarım saat sonra başlar ve bu süre 48h’e kadar ulaşabilir.



• İntoleransa konu olan diğer bileşikler şunlardır:

Früktoz intoleransı

Alkol intoleransı

MSG intoleransı

Sülfit intoleransı

Salisilat intoleransı

Tartrazin intoleransı

Benzoik asit intoleransı

Sitrik asit intoleransı

Sukroz intoleransı

• Aminler (çikolata, muz, peynir, avokado, domates)

• Nitratlar bu maddelere karşı da intolerans

• Sülfitler söz konusu olabilir.

• Bazı antioksidanlar



GENETİK MODİFİYE GIDALARIN TOKSİSİTESİ

Genetik modifiye gıdaların ticari olarak üretimi 1990’ların ortalarında başlamış olup, üretim 

miktarı giderek artmaktadır. Bu ürünler en yoğun olarak ABD, Arjantin, Kanada ve Çin’de 

yetiştirilmektedir. Genetik modifikasyonda bir gen farklı yöntemler kullanılarak başka bir bitkiye 

aktarılmakta ve yeni bireyin istenilen özelliklere sahip olması hedeflenmektedir. Günümüzde genetik 

modifikasyon teknolojisinden yararlanılarak üretilmiş bazı gıdalar aşağıda verilmiştir.



GM İÇEREBİLEN GIDA GM BİLEŞEN

Turşu Mısır kaynaklı dekstroz, mısır şurubu

Süt Rekombine sığır büyüme hormonu

Meşrubat Mısır şurubu

Ketçap Domates, mısır şurubu

Meyveli içecek Mısır şurubu, mısır kaynaklı dekstroz

Ekmek Maya, mısır şurubu, soya yağı, soya unu, mısır nişastası, mısır kaynaklı dekstroz

Aspirin Mısır nişastası

Bal GM enzimler (alfa amilaz)

Bira Mısır, maya, enzimler

Bazı antibiyotikler Mısır nişastası

Domates/Biber Bakteri veya virüsten aktarılan genler

Kahvaltılık gevrek Mısır, mısır şurubu, soya yağı

Yerfıstığı ezmesi Yerfıstığı, pamuk çiğit yağı, soya yağı, dekstroz

Et yumuşatıcılar Gıda enzimleri

Şekerlemeler Mısır şurubu, mısır nişastası, mısır kaynaklı dekstroz, soya unu

Bisküvi Mısır şurubu, mısır nişastası, mısır kaynaklı dekstroz, mısır unu, soya yağı, kanola

yağı, pamuk çiğit yağı

Waffle Mısır şurubu, soya yağı, soya unu, mısır unu

Kızarmış patates Patates, pamuk çiğit yağı



• Genetik modifiye gıdaların üretiminde insanlara zararlı olabilecek herhangi bir durumun ortaya 

çıkmaması için azami dikkat gösterilmektedir. Buna rağmen bazı potansiyel riskler söz konusu 

olabilmektedir. Bu riskler tabloda özetlenmiştir.

GM GIDA KULLANIMININ POTANSİYEL RİSKLERİ

Gıdanın besleyici kalitesinin değişimi

Antibiyotik rezistansı

GM gıdalardan kaynaklanabilen potansiyel toksisite

GM gıdalardan kaynaklanabilen potansiyel allerjenite

Yabani bitkilere istenmeden gen transferi

Yeni virüs ve toksin oluşma potansiyeli

Patentlerden dolayı tohuma ulaşmanın zorlaşması

Genetik yaygınlığın kısıtlanması

Dini/kültürel/etik kuşkular

Etiketlemede duyulan kuşku

Hayvan hakları gruplarının kuşkuları

Organik ve geleneksel üretim yapan çiftçilerin kuşkuları

Bilinmeyen korkusu



• Bu riskler arasından 3 tanesinin üzerinde daha fazla durulmaktadır. Bunlar;

• Antibiyotik rezistansının transferi

• Toksisite 

• Allerjenite’dir.



• Çoğu allerjen bileşik molekül ağırlığı 10.000’in üzerinde olan glikoproteinlerdir. Proteinlerin akut toksik 

etkilerinin yanı sıra anti-nutrient etkileri de vardır. Genetik modifikasyon ile iki tür alerjik risk söz 

konusudur. 

• Bir alerjenin hedef alınan bitkiye geçmesi

• Gen aktarımı sonucunda alerjik bir protein oluşmasıdır.

• Bir diğer problem de gen aktarımı sırasında mikroorganizmaların kullanımından kaynaklanır. 

Çünkü mikroorganizmaların alerjik potansiyeli bilinmemektedir veya test edilmemiştir. Gıda olmayan 

kaynaklardan aktarılan genler veya oluşan yeni gen kombinasyonları bazı insanlarda alerjiye neden 

olmakta veya var olan alerjiyi daha kötü bir hale getirmektedir.

• Yukarıda belirtilen bu duruma 1996 yılında rastlanmıştır. Brazilian nut meyvelerinde bulunan 

ve alerjik olan 2S albümin proteini soyaya aktarıldığında soyada alerjik reaksiyon göstermiştir. Yani, 

soyaya alerjik olmayan Brazilian nut’a alerjik kişiler soyaya da alerjik reaksiyon vermiştir ve bu yeni 

ürün piyasaya verilmemiştir. (2S albümini sistein ve metionince zengin olduğu için aktarılmıştır).



• MİGRASYON

• Herhangi bir gıda maddesinin ambalajlanması sonucunda gıda ambalaj ve çevreden oluşan 

bir model ortaya çıkmakta ve birbirleriyle etkileşim halinde olan madde geçişleri ortaya 

çıkmaktadır. Bu geçişler tek başına olabildiği gibi çeşitli kimyasal tepkimeler eliğinde de 

olabilmektedir. Sonuçta gıda maddesinin kalitesi bozulabilmekte, ambalajın bazı özellikleri 

değişebilmekte ve hatta ambalaj koruyucu işlevini yitirebilmektedir.

•

• Gıdalara temas ettikleri madde ve malzemelerden madde geçişimi MİGRASYON olarak 

adlandırılmaktadır. Geçen maddelere ise MİGRANT adı verilmektedir. Bu geçişte tüm 

maddelerin geçişimi (global migrasyon) veya belli bir bileşiğin geçişimi (spesifik migrasyon) 

söz konusudur. AB yönetmeliklerinde plastikten gıdaya geçişimi için limit 10 mg/dm2 ‘dir.



Herhangi bir ambalaj materyalinden gıdaya, özellikle de sıvı gıdalara iz miktarda da olsa 
mutlaka bir madde geçişimi söz konusudur. Örneğin;

Cam→silikat

Metal ambalaj→korozyon sonucu metaller

Kağıt→çözünür özellikte yardımcı madde ve dolgu maddeleri

Plastik→çeşitli bileşenler

Geçişin söz konusu olabildiği ambalajlar ve migrantlar bir sonraki slaytta tablo halinde verilmiştir.



• PLASTİKLERDE MİGRASYON

• Günümüzde gıdalarda en çok kullanılan ambalaj materyali plastiklerdir. Yüksek molekül kütleli polimerler inert

oldukları ve gıdalarda çözünmedikleri için genellikle zararsızdır. Ancak plastiklere pek çok katkı maddesi katılmaktadır. 

Bunlar: katalizörler, süspansiyon yapıcı maddeler, emülsiyon yapıcı maddeler, stabilizatörler, polimerizasyon

inhibitörleri gibi katkılardır.

•

• Ayrıca polimerler az miktarda da olsa monomerler ve düşük kütleli polimerler içerebilir. Bu katkı maddeleri polimerlere 

kimyasal veya fiziksel yolla bağlanırlar. Bu nedenle gıdalarda kullanılacak polimerlerin saflığının bilinmesi önemlidir. 

• Migrasyon büyüklüğü ve hızı çeşitli etkenlere bağlıdır. Bunlar:

• Gıda ile ambalajın temas alanı

• Temas süresi

• Sıcaklık

• Ambalaj materyalindeki migrantın çeşit ve kansantrasyonu

• Ambalaj materyalinin fiziksel ve kimyasal özellikleri

• Migrasyona hazır maddenin durumu (tane, toz, sıvı, hamur)

• Gıdanın özellikleri (yağlı, sulu, asitli vb.)

• Ürün ögelerinin migrantlara ilgisi



• Polimerler işlenirken çoğu zaman bunlara yumuşatıcılar katılmaktadır. Bu yumuşatıcılar polimer 

zincirine sıkıca bağlı olduğunda migrasyona eğilimi çok azdır. Ancak yumuşatıcı katılmış palstik

madde, polar yapıda olmayan baka bir plastikle (örneğin PE) temas ettiğinde yumuşatıcı, bu 

plastiğe geçebilir. Bu olay ince filmlerde daha kolay olur.

•

• Yumuşatıcı içeren plastikler migrasyon açısından genelde sorunlu materyallerdir. En çok kullanılan 

yumuşatıcılar ATBC (asetil bütil sitrat), DEHP (dietil hexil fitalat), DEHA (dietil hexil adipat), DBP 

(dibütil fitalat) ESBO (epoksilenmiş soya fasulyesi yağı)’dır. Bunlar polimerik olmayan ve göç 

etmeyen yumuşatıcılardır. (Örneğin dikarbonasititdiol’den oluşan poliester)

• EK NOT: Gıda İle Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği-17.07.2013 tarihli RG. 



• KAĞIT, KARTON VE MUKAVVADA MİGRASYON

• Kağıt, karton gibi ambalaj malzemeleri eğer uygun bir materyalle kaplanmamışlarsa veya su/yağ gibi maddelere karşı 

emprenye (emdirme) edilmemişse, ıslak-yağlı gıdalarla uzun süre temas etmeleri halinde migrasyon oluşumu söz 

konusu olabilir. Kağıt gibi malzemeler gazları ve organik buharları geçirirler. Kağıtların olumsuz bir özelliği yapılarında 

toksik iz elementleri içermeleridir. Bunların bir bölümü ana yapıya (matriks) iyon formunda bağlıdır ve anorganik dolgu 

maddelerince kuşatılmış durumdadır. Dolayısıyla gaz fazı üzerinden göç edebilmeleri mümkün değildir. Ancak ambalajın 

taşıma ve depolanması sırasında oluşabilen mekanik etkiler veya sürtünme sonucu metal geçişimi oluşabilir. Toksik 

elementler su yoluyla da geçebilir. Kağıt torbalara konan üzümsü meyvelere kısa sürede bile metal geçişimi söz konusu 

olabilir.

•

• Kağıt malzemelerde daha önemli olan organik madde geçişimidir. Bu durumu daha çok ağartmada kullanılan 

maddelerden veya atık kağıtlardan üretilen kağıtlardan oluşabilir. Bu konuda daha çok PCB (Poliklorlanmış bifenil); PCP 

(Pentaklorfenol); PCDD (Poliklorlanmış dibenzodioksin) ve PCDF (Poliklorlanmış dibenzo furan) üzerinde durulmaktadır. 

Kağıt üretiminde kullanılacak tomrukların muhafazası amacıyla klorfenollerle muamelesi, kağıdın ağartılması amacıyla 

klor kullanımı, kağıtta dioksin bulunmasına yol açmaktadır. Günümüzde kağıtlarda PCB bulunma tehlikesi hemen hiç 

yoktur. Ağartma işleminde uygulanan tekniklerin geliştirilmesi sonucu PCDD ve PCDF miktarı çok azaltılmıştır. Kahve 

filtre kağıdından dioksin geçişi söz konusu olabilir. Bu tip maddeler için limitler şu şekildedir: PCB: 2 mg/kg; PCDD: 1-

10 ng/kg (kahve filtresinde 1 ng/kg=1ppt)



• YABANCI KOKULARIN MİGRASYONU

• Ambalaj materyalinden kaynaklanan ve gıdanın kalitesini olumsuz etkileyen koku sorunu, genelde 

ambalajın yapıldığı hammaddelerden veya katkılardan ileri gelir. Diğer sorun kaynağı ambalaj 

üretimi sırasında oluşan tepkimelerdir. 

• Kokuya yol açan en önemli hammadde kalıntıları vinil asetat, akrilat gibi monomerler ile etil asetat 

gibi çözücü maddelerdir. Bazı koku bileşenleri gıdaya yavaş, bazıları ise hızlı geçmektedir. Gene 

kokuya neden olabilen bazı bileşikler çok düşük konsantrasyonlarda bile algılanabilirler. Örneğin 

vanilin 10-6mg/m3 konsantrasyonda bile algılanırken, heptan için bu oran 10mg/m3’tür. 



• BİSFENOL A (BPA) MİGRASYONU

BPA, aseton ve fenolden üretilir.

• BPA, plastiklerde sertleştirici olarak 40 yıldan daha uzun bir süredir kullanılmaktadır. Kullanım alanı çok 
yaygındır. (tıbbi malzemeler, CD, gözlük camı, su kapları, polikarbonat (PC) şişeler, PC mutfak malzemeleri, bazı 
konserve kutu (epoxy) lakları, gıda saklama kapları) 

• Gıdalar açısından en önemli kullanım alanı damacanalardır. BPA’nın insan vücudundaki olumsuz etkileri tam 
olarak bilinmemektedir. Ancak hayvan denemelerinden elde olunan bazı bulgular kuşkuya yol açmıştır. 

Kuşkular şu yöndedir:

• Hormon düzeyi (teorik olarak BPA’nın vücutta hormon gibi etki yaptığı ve normal hormon düzeylerini etkilediği 
düşünülüyor.)

• Beyin-davranış sorunları

• Kanser

• Kalp problemleri

• Diğer sorunlar (obezite-diyabet)

• Kaptan gıdaya geçmesi söz konusu BPA miktarı sıcaklığa ve kabın kaç kez kullanıldığına bağlıdır. Kullanımının 
yoğunluğu nedeniyle vücuda geçme olasılığı yüksektir. Bir çalışmada 2517 idrar örneğinin %93’ünde 
belirlenebilir düzeyde BPA saptanmıştır.

• Çalışmalar çocukların BPA alımına daha fazla maruz kaldığını göstermektedir.

* Bazı çalışmalarda insanların günlük BPA alımı < 1 mg/kg BW/gün olarak hesaplanmıştırç



BPA alımından kaçınılması için şu önerilerde bulunulmaktadır:

Biberonların BPA içermeyenleri kullanılmalıdır. (Günümüzde üreticilerin büyük çoğunda artık BPA kullanılmıyor.)

Polikarbonat (PC) kaplardaki gıdalar mikrodalga fırında ısıtılmamalıdır (PC çok stabil ve güçlü bir malzemedir. 
Ancak yüksek sıcaklıklarda uzun süreler maruz kalması durumunda parçalanabilir.)

Konserve gıdalarda epoksi lak kullanımı söz konusudur. Bu tip lakların kullanımı giderek azalmaktadır.

Mümkünse plastik malzemeler yerine cam, seramik veya çelik kullanılmalı (özellikle yüksek sıcaklık söz konusu 
ise)

BPA ile yapılan denemelerde (kemirgenlerde), bağırsaktan kolayca emildiği başta BPA glukuronid olmak üzere 
karaciğerde dönüştürüldüğü görülmüştür. 2-3 gün içerisinde BPA ve metabolitlerinin başta dışkı olmak üzere 
atıldığı görülmüştür. 

Gönüllüler ile yapılan denemelerde BPA’nın farelerdekine göre çok daha hızlı atıldığı görülmüştür. BPA glukuronid
hızla oluşmakta ve idrara geçmektedir. Tüm işlem 24 saatte tamamlanmaktadır.

BPA’nın hayvanlarda karsinojen olduğuna ilişkin bir veri yoktur. BPA toksisitesini gösteren tek veri uzun süre (life 
time) ve yüksek doz (50 mg/kg bw.gün) uygulamanın kilo kaybına yol açtığıdır.



• MİKOTOKSİNLER

• Mikotoksinler, küfler tarafından oluşturulan ve bunları içeren yem, yem hammaddeleri ve gıdaları tüketen 

insan ve hayvanlarda zehirlenmelere ve ölüme yol açabilen maddelerdir.

Myco: Mantar      Toxin: zehir kelimelerinden oluşur.

• Mikotoksin oluşturan küfler dünyanın her tarafında bulunurlar. Gerek tarlada, gerekse harmanlama, 

depolama, taşıma, hazırlama aşamalarında özellikle sıcaklık ve nem uygun olduğu takdirde gıdalar 

küflerin istilasına uğrar ve küflerin metaboliti olan toksinler oluşur. Küfler öldükten sonra bile 

mikotoksinler gıdalarda uzun süre kalabilir. Bu gıdalarda görülebilir bir küflene olmasa bile tehlikeli 

düzeyde mikotoksin bulunabilir. Normal pişirme ve işleme sırasında özellikle aflatoksinler olmak üzere 

mikotoksinlerin önemli bir kısmı parçalanmadan kalır. Günümüzde bilinen küf türlerinden 250-300 

kadarının mikotoksin oluşturdukları bilinmektedir. Mikotoksinle kirlenmiş yemleri yiyen hayvanlardan 

üretilen gıdaları tüketen insanlarda da etkilenmelerin görülmesi konunun önemini daha da arttırmaktadır. 

Güçlü ve zehirleyici etkilerinin yanı sıra bazı mikotoksinlerin karsinojik etkileri vardır. Önemli bazı 

mikotoksinleri üreten küfler, ürettikleri toksinler ve hedef doku veya organlar tabloda verilmiştir.



Küf Çeşidi Mikotoksin Etkili olduğu gıda Hedef Organ

A. flavus Karaciğer hast.,

ve bağışıklık sistemi

baskılanması
A. parasiticus Aflatoksin Tahıllar, yağlı tohum

P. puberulum

A. ochraceus Okratoksinler Tahıllar Karaciğer ve böbrek

P. viridicatum Hasarı, bağışıklık sistemi baskılanması

P. rubrum Rubratoksinler Tahıl, baklagil, yağlı tohum Aflatoksine benzer

A. versicolor Aspertoksin Tahıllar, pirinç Karaciğer kanseri

A. nidulans Sterigmatoksin

A. clavatus Patulin Elma Sinir Sistemi tahribi

P. patulum

A. ocraceus Penisilik asit Tahıllar, mısır Deri kanseri,

P. puberulum Kanamalar

Fusarium Trikotesenler Tahıllar Dermatit, deride

Trikodema nekroz kanamalar,

Sefalosporium Anemi

P. citreoviridae Streoviridin Pirinç, tahıllar MSS, kalp, solunum sistemi felci

P. citrinum Sitrinin Tahıllar Sinir sistemi bozulmaları, gelişme geriliği,

karaciğer ve böbrek nekrozu, karaciğer kanseri

A. flavus Kojik asit Mısır Çırpınmalar, ödem

A. oryzae

A. niger Okzalik asit Bitkiler Mide prob., MSS ve

A. oxalicum Böbrek hasarı, kanaa ve kanda Ca azalması

C. purpurea Ergot alkoloidler Tahıllar Kuru kangren, aşırı

C. paspali uyarı, kan pıhtılaşması

Aspergillus Sitakalasanlar Hücre zarı tahribi

Zygosporium pıhtılaşma

Nigrosabulum

A. terreus Territemler Tahıllar, otlar MSS hasarı

F. roseum vd. Zearalenan Tahıllar Östrojenik etki

Fusarium türleri

Fusariumlar Fumonisinler Mısır Beyin ve akciğer yangısı



• Bitkisel gıdaların küflenmesine yol açan küfler 3 kaynaktan gelirler.

• (1) Bitkisel gelişimi sırasında bitkide bitki paraziti olarak yaşayan ve yüksek neme ( yaş ağırlık esasına gör % 

20-25) gereksinim duyan Fusaryum, Kladosporium, Helmintosporium, Klaviseps gibi küflerdir.

• (2) Hasat sırasında bulaşan ve tarla florasına göre daha düşük sıcaklıklarda (≈20°C) ve nemde (≈%60), depo 

koşullarında çalışabilen Aspergillus ve Penicillium türleridir.

• (3) Depo koşullarında iyi gelişen Fusaryum, Sardoria, Populaspora, Trikoderma gibi küflerdir.

• Küflenme, sporların dağılması ile yaygınlaşır. Sporların yayılması hava ve su yoluyla olur. Sporlar uygun 

olmayan ortamlarda yıllarca canlı kalır ve ortam uygun olunca hızlı ürerler. Küf gelişimi şu faktörlerle ilgilidir.

• Nem: Çeşitli ürünlerde özellikle Aspergilluslarda küflerin üremeye başladığı nem oranı genel olarak % 9’dur. 

Nem içeriği bunun altında olan ürünlerde sonra yoktur. Güvenli nem oranı mısır ve buğdayda % 13.5, darıda 

% 16, pirinçte % 13, bakla % 15, yer fıstığı % 7-9 ve pamuk tohumunun % 10’dur. Hasadı takiben ürünlerin 

tarlada beklemesi, taşıma sırasında yağmur etkisinde kalması sonucunda mikotoksinle kirlenebilir. Asp. ve 

Penicilium, % 13-18 arası ürün neminde veya depo nemi % 50- 60’ ı aşınca ürerler. Nem % 30’u aşınca Asp. 

flavus ürer.



• Sıcaklık: Küfler 20-30 °C arasında ürer. Aflatoksin oluşturan mantarlar 10-45 °C’de iyi ürer. 45 °C’ yi aşınca A. 

flavus’un üremesi durur. 50°C’de 2-4 saat tutulması küf gelişimini 24 saat geciktirir. Yavaş kurutma koşullarında 

diğer faktörler uygunsa 2-4 gün içerisinde küflenme oluşur. Fusarium, Kladosporium, A. glacus 0°C’nin bile 

altında üreyebilir. P. viridicatum 5-30 °C, A. ochraceus 12-37 °C ürer ve okratoksin oluşturur.

• Hammadde: Mikotoksin üreten küfler, mısır, arpa, yulaf, buğday, pirinç, darı, pamuk tohumu, soya, fındık, 

yerfıstığında üreyebilir.

• Oksijen: Küfler aerobdurlar. Ancak O2’ne ihtiyaç düzeyleri farklılık gösterebilir. O2 düzeyi %1’in altında, CO2

düzeyi %10’un üzerinde A. flavus üreyemez.

• Süre: Koşullar uygunsa 2-4 gün içerisinde insan sağlığını tehdit edebilecek düzeyde mikotoksin oluşabilir. Uzun 

süre, yüksek sıcaklık ve nem küflenmeyi hızlandırır.16-20 günlük süreçte aflatoksin miktarı 4 katına çıkabilir.

• Mekanik Hasar: Hasarsız tahıllar küflenmeye daha dayanıklıdır. Ezilmiş, kırılmış, parçalanmış tahıllar 

küflenmeye daha açıktır (yüzey alanı artmış olduğu için).

• Diğer Faktörler: pH etkilidir. 2-7.5 arası pH’larda daha iyi gelişirler. Birden fazla küf olması birbiri ile rekabet 

etmeleri sonucunu doğurur.



ÖNEMLİ BAZI MİKOTOKSİNLER

• Aflatoksinler:

• Gıdalarda en büyük önemi olan toksinlerdir. Pek çok tipi hem karaciğerde toksik, hem de karsinojendir. 

Aspergillus türlerinin uygun koşullarda gelişmesi sonucu oluşurlar. 3 tipi aflatoksin üretir. A. flavus, A. 

parasiticus, ve A. nomius. 

• A. flavus dünyada çok yaygındır. Hava ve toprağın mikroflorasında yer alır. Depolanmış buğday, mısır, pamuk 

tohumu, pirinç, arpa, kepek, un, yerfıstığı, soya, darı, acı biber, ağaçta yetişen fındık-fıstık, taze kahve 

tohumunda üreyebilir. Düşük nemde depolanan ürünlerde bile gelişebilir ve rekabetçi Penicillum ve 

Fusarium’ların üremesine engel olabilir. Sıcak ve nem toksin üremesini hızlandırır. Kurak koşullarda gelişme 

dönemindeki bitkilerde de sorun oluşturur.

• Kimyasal olarak bisülfürlü polisiklik bileşikler grubundadır. UV ışıkta (≈365 nm) floresans verir. B1 ve B2 mavi 

floresans, G1 ve G2 yeşil floresans verir. Diğer dördü (M1, M2, B2A ve G2A)  daha düşük miktarlarda oluşur. Süt 

hayvanlarında B1 ve B2 kısmen metabolize olur ve hidroksillenmiş türevlerini oluşturur (sırasıyla M1 ve  M2 ). 

Diğer metabolik türevler P1 ve Q1’ dir. Aflatoksinlerin hayvanlara etkileri, yaş, cinsiyet, tür, beslenme durumu, 

dozaj düzeyi, alınma sıklığı ve diyetin yapısına göre değişkenlik gösterir.

EK NOT: Bulaşanlar Yönetmeliği, 29.12.2011 tarihli RG.



• Toksine duyarlılık türe göre değişir. LD50 değeri ördeklerde 0.5 mg/kg bu kadarken farelerde 60 

mg/kg’ dır. Kümes hayvanları, alabalık aflatoksinin etkilerine duyarlıyken, koyun, domuz oldukça 

dayanıklıdır. Hedef organ karaciğerdir. Diğer organlarda da değişiklikler ortaya çıkar. 

• Toksisite ve karsinojenite açısından en büyük potansiyele AFB1 sahiptir. Hayvan denemelerinde 

düşük dozlarda bile kanser oluşmuştur. Aflatoksin oluşumunun hasat öncesinde önlemek mümkün 

değildir ve bu nedenle sürekli bir risk söz konusudur. 

• Hasat sonrası dekontaminasyon için bazı yöntemler önerilmiştir. Örneğin, amonyak+ısı

uygulaması olumlu sonuç vermiştir. Ayrıca monometilamin, NaOH, Na-hipoklorit ve H2O2 kullanımı 

ile bazı ürünlerde ciddi aflatoksin azalması görülmüştür. Fermantasyon ile etil alkol oluşumu 

sırasında toksin miktarında sınırlı bir azalma ortaya çıkmıştır. Diğer uygulamalar ise şunlardır: 

Termal inaktivasyon, radyasyon, solvent ekstraksiyonu mekanik ayırma, yoğunluk esasına 

dayanan ayırma. Gıdalardaki aflatoksin düzeyleri yasal düzenlemelere tabidir. İnsan gıdalarında ve 

çoğu yemlerde maksimum limit 10 ppb’dir (Bazı ürünlerde 30 ppb). Sütte 0.5 ppb’dir. Sınırlama 

dünyada 77 ülkede mevcuttur ve üzerinde en çok durulan aflatoksindir. B1 maksimum: 5 ppb.



• Okratoksin A:

• Okratoksinler A. ochraceus ve benzeri türlerin ve bunun yanı sıra P. verrucosum ve bazı Penicillum

türlerinin ürettiği toksinlerdir. 

• Bu toksinler mısır, buğday, arpa un, yulaf, çavdar, fasulye, bezelye, taze kahve çekirdeğinde ve 

karışık yemlerde bulunur. Grubun en önemli bileşiği Okratoksin A’dır. Bu bileşik L-B fenilalanine

bağlı klorlu bir pentakidedihidroisokumarin yapısındadır. Renksiz, kristal, polar organik 

çözücülerde ve seyreltik Na-bikarbonatta çözünen bir bileşiktir. Suda da kısmen çözünür. Sıçan, 

fare ve civcivde (embriyo) teratojeniktir. 

• Yeterli bulgu olmamakla birlikte insanlarda Balkan Endemik Nefropatisi olarak bilinen hastalığın 

ortaya çıkışında etmenlerden birinin okratoksin A olduğu düşünülmektedir. Okratoksin A genel 

olarak çok stabildir. Tahıllardan öğütme ile elemine edilemez. Un ve kepeğe eşit oranlarda geçer. 

Beyaz un 250°C’de 40 dakika ısıl işleme tutulursa % 76 oranında azaldığı saptanmıştır. Nemli 

ortamlarda okratoksin A en stabil mikotoksindir (en zayıf aflatoksin B1). 7.5 Mrad’a kadar gama 

ışınlama dekompozisyona yol açmamıştır. 

• 1kGy:100 rad 7.5 Mrad: 75 kGy Okratoksin A



• Patulin:

• Patulin çok reaktif doymamış bir laktondur. Yapısı, 4-hidro-4-H-furo-[3,2-c]piran-2(6H)-one’dır. Penicillum, 

Byssochlamys ve Aspergillus’un bazı türleri tarafından üretilir. Renksiz, kristal, suda ve polar organik 

solventlerde çözünen bir maddedir. İnsan sağlığı açısından önemli bir karsinojenitesinden ileri gelmektedir. 

İnsan ve hayvan tarafından çokça tüketilen pek çok üründe kontaminasyona neden olur.

• Tahıllarda, malt unu, un, küflü ekmek, fırın ürünleri, sosis, peynir ve meyvelerdir. 

• Ancak en genel kaynağı elma ve elma ürünleridir. Patulin

• Patulin bağışıklık sistemini baskılar ve sonuçta özellikle sindirim sisteminde önemli hasarlar oluşturur. Azaltma 

olanakları arasında küflü kısmın kesilip atılması, alkol fermantasyonu, elma suyuna askorbat katılması, SO2

uygulaması gelir. Bazı meyve suyu işletmeleri askorbat + askorbik asit karışımı kullanarak patulin miktarını 

azaltmaktadırlar. Toksin çok reaktiftir ve sistein, tiyoglukolik asit ve glutation gibi bileşiklerin sülfidril grubuna 

bağlanmaktadır. Patulin sülfidril grubuna bağlanınca biyolojik olarak aktivasyonu kaybolur. Risk azalır.



• Deoksinivalenol:

• Bu bileşik (DON) tanımlanmış 50 trikotesen toksininden en yaygınıdır. Trikotesenler Fusaria sp. 

türleri tarafından üretilmektedir. Bunlar seskiterpenlerdir ve C-9 halkasındaki çift bağ ve C-12 

halkasındaki epoksit halkası ile karakterize edilirler. Yapılarında farklı hidroksi ve asetoksi grupları 

vardır. 

• Tahıllarda ağırlık artışını engeller. Bağışıklık sistemini baskılar, sindirim sisteminde tahriş, ağızda 

yaralar ve ölüme veren sonuçlara yol açarlar. Temizleme ve parlatma işlemleri ile tahıllardan 

buğdayda % 25 kadar azaltılabilir. Fakat unda % 60-80’i kalır. Na-bisülfit, %30’luk klor gazı ve 

NH3 ile miktarı azaltılabilmektedir. Şu anki yasal limit buğdayda 2 mikrogram/g’dır. Çocuk 

gıdalarında 1 mikrogram/g’dır.

Deoksinivalenol



• Sitrinin:

• P. citrinum ve P. viridicatum’un ikincil metabolitidir ve okratoksin A ile ( Aspergillus türlerinin metaboliti) birlikte 

görülür. Optikçe aktif, sarı kristallerdir. % 95’lik etanol ve hekzonda ısıya karşı oldukça stabildir, ancak asit ve 

alkalide stabil değildir. Tahıllarda ve elma suyu da hızla degrade olur. En çok etkili olduğu hammaddeler arpa, 

yulaf, mısır ve sarı yerfıstığıdır. Sitrinin insan serum proteinine invitro yolla bağlanır. DNA’ya bağlandığını 

gösteren bulgu yoktur. Laboratuvar hayvanlarında böbrek hasarı oluşturur. Bağışıklık sistemine zarar verir. 

Farelerde LD50 düzeyi 110 mg/kg’dır.

Sitrinin

• Fumonisinler:                                                                                                       Fumonisin B1

• Fusarium moniliforme tarafından üretilir. Diğer Fusaria Sp. türleride üretir. En toksik olanı Fumonisin B1’dir. 

ABD’ de F. moniliforme’nin mısırların % 80-100’ünü kontamine ettiği bildirilmektedir. Bu toksinler birincil amin 

yapısındadır. Suda çözünür, ısıya dayanıklıdır. Pek çok fumonisin vardır. Ancak B1, B2 ve B3 önemli düzeylerdedir. 

Fiziksel ayırma işlemleri ile miktarı azalmaktadır.                  



T-2 toksin:

T-2 toksini, bir trikotesen toksinidir ve Fusaria sp. türleri tarafından üretilir. Küflü darılarda en 

fazla rastlanır, ancak buğday, çavdar, yulafta da görülür. Lipofilik yapısı nedeniyle süte geçer. 

Memeli hücrelerinde protein ve DNA sentezi engeller, deri tahriş yapar, bağışıklık sistemi olumsuz 

etkiye yol açar. Yıkama ile % 40-100 oranında azaltılır. Formaldehit, Ca-hidroksimonometilamin

ve CaOH ile de miktarı azaltılabilir.

T-2 toksin



• Bakteriyel Toksinler: 

• İnsanlarda zararlanma oluşturma açısından bakterinin sayısından çok tipi önemlidir. Bu değişkenlik 

bakterinin patojenitesinden (virulens olarak da adlandırılır) kaynaklanır. 

Bir organizmanın virulensi 2 bileşenden oluşur.

• -Toksin

• -Yüzey aktif bileşik ( yapısında fagosite dayanıklı kapsül, flagellaları, yapışma mekanizması)

Bu faktörler her zaman her organizmada bulunmayabilir. Virulens düzeylerinin farklılığından dolayı 

enfeksiyon oluşumu için gereken doz değişkenlik gösterir, bu durum LD50 olarak ifade edilir. Gıda 

kaynaklı bakteriyel patojenler şu şekilde gruplandırılabilir.



PATOJEN ORGANİZMA PATOJEN OLMAYANLAR

Enterobacteriacea E. coli Mesofilik- aerob:

Bacillus

Micrococcus

Alcaligenes

Pseudomonas

Salmonella

Shigella

Yersinia

Vibrionaceae Vibrio

Campylobacter

Diğerleri Mycobacterium

Brucella

Bacillus cereus

Sporlular Clostridium botulinum

Cl. perfringens

Koklar Staphylococcus

Streptococcus

Diğerleri Listeria

E. coli

Campylobacter



• Salmonella spp:

Salmonella zehirlenmesi S. choleraesuis ve S. enteritidis serotiplerinden kaynaklanabilir. 1600 den fazla serotip
bilinmekle birlikte 50’si yaygındır. Hastalık için 105’ ten fazla organizma alınmalıdır. Salmonella zehirlenmesine yol 
açabilecek başlıca gıdalar et, tavuk eti, yumurta ve ürünleridir. Söz konusu olabilecek diğerleri Hindistan cevizi, 
maya, pamuk tohumu proteini, füme balık, süt tozudur. S. typhi, tifo hastalığına yol açar. Isıl işlem 
uygulanmamış yüksek proteinli gıdalar bu mikroorganizma gelişmesi için iyi kaynaklardır.

• E. coli:

E. coli türleri ısıya duyarlı veya duyarsız toksin üretebilirler. En yaygın tipi (0157:H7 strain) enterohemorrajik
tipte toksin üretir ki bu çok tehlikelidir. Belirtileri ateş, titreme, abdominal kramp, kas ağrısı, sulu ishal’dir.

• Yersinia spp:

Y. enterocolitica ve Y. pseudotuberculosis neden olur. Zehirlenme için 109 mikroorganizma alınmalıdır. Gıdalar; 
domuz eti, diğer etler, çiğ süttür.

• Campylobacter:

C. jejuni neden olur. Orta derecede tehlikelidir. 106 mikroorganizma gerekir. Kaynağı, besi hayvanlarının 
bağırsak, karaciğer ve sofra kesesidir. Enfekte hayvanlarla temasla insana geçer. Sudan da geçtiği bildirilmiştir. 
Gıdalar çiğ süt, çiğ sığır karaciğer, et, tavuk, etidir.

• Listeria monocytogenes: İnfekte hayvanların idrarı ve sütünden yayılır. Gıdalar; süt, süt ürünleri, yumurta, 
et, tavuk etidir.



• Cl. botulinum:

Cl-botulinum’un A, B, E ve F tipteki toksinleri insanlarda, C, D hayvanlarda botulizme yol açar. Sporları ısıya çok 
dayanıklıdır, toksini ise değildir. Solunum sistemini bloke eder. Ölüm oranı % 36-65’tir. Kaynakları toprak, çamur, su, 
hayvan sindirim sistemidir. Düşük asitli gıdalarda zehirlenmeye yol açar. Toksin füme balıkta, fermente somon 
yumurtalarında görülebilir.

• Staph. aureus: 

Toksin 18 aminoasitten oluşan bir proteindir. Isıya dayanıklıdır. 1 mikrogramdan azı hastalığa yol açar. Kaynakları burun 
ve boğaz salgıları, el, cilt, yaralar, dışkıdır. Sığır memesi, bozuluş tavuk eti de kaynaktır. Gıdalara genellikle pişirme 
sonrası enfekte olurlar. Gıdalar, et ürünleri, soslar, patates, salatalar, süt, peynir, yüksek proteinli beklemiş gıdalardır.

• Cl. perfringens:

Cl. perfringens (welchii) tip A gastro enterit vakalardan sorumludur. Yüksek sayıda (106) vejetatif hücre alınmalıdır. 
Enterotoksin bir proteindir. Bağırsakta ürer. Isıya duyarlı veya duyarsız formda spor üretir. Semptomlar 1 gün veya daha 
kısa sürer. Kaynakları enfekte insanların ve hayvanların dışkılarıdır. Toz, toprak, lağım da kaynaklardandır. Ham ve pişmiş 
gıdalar sıklıkla Cl. perf. İle kontamine olur. Gıdalar pişmiş et, tavuk eti, gravy sosu, türlü’dür.

• Bacillus cereus:

Kaynağı, toprak ve tozdur. İshale neden olan ısıya duyarlı bir toksin üretir. Gıdalar; haşlamış pirinç, muhallebiler, tahıl 
ürünleri, soslar, çorbalardır.

• Shigella:

Shigella türleri (S. sonnei, S .flexneri, S. dysenteriae, S. boudii) dizanteriye yol açar. 30’dan fazla serotipi vardır. 
Tehlikeli bir mikroorganizmadır. 10 adetten az S. dysenteriae ve 100 adetten az S. flexneri hastalığa yol açar. Nem içeriği 
yüksek karışım gıdalar, örneğin patates, ton balığı, karides, hindi eti, makarna salatası, süt, fasulye zehirlenmeye yol 
açabilir.



• Bovine Spongioform Encephalopathy:

• BSE veya deli dana hastalığı ilk olarak 1986’da İngiltere’de ortaya çıktı. Günümüze kadar 100 

binden fazla hasta ölmüş veya öldürülüştür. BSE nörolojik bir hastalıktır. Hastalanma nedeni ve 

insanlara geçip geçmediği bilinmemektedir.  Mezbaha artıklarının kurutulup besi hayvanlarına 

yedirilesinin bu hastalığa neden olduğu düşülmektedir. Proteazlara ve nükleazlara dayanıklı ve çok 

çok küçük bir virüsün neden olduğu düşülmektedir. Bu virüs bilinen tekniklerle 

tanımlanamamaktadır.



• METALİK ZEHİRLER

• Günümüzde endüstriyel metaller olarak nitelendirilen 50 metal ve alaşım kullanıldığı bilinmektedir. Birçok metal insanlar için 

esansiyeldir. Bunlardan; Ca, K, Na, Mg metalleri ile kükürt, Cl ve P ametalleri olmaksızın insanlar yaşayamaz. Bu 

elementlerin insan vücudundaki miktarı 1000 g (Ca) ile 18 g (S) arasında değişir. İnsan vücudunda ayrıca miktarları 

%0,02’den az fakat çeşitli fonksiyonlar için gerekli 54 tane eser element bulunmaktadır. Bunlardan; Vn, Cr, Mn, Fe, Co, Cu, 

Mo ve Zn esansiyel iz elementlerdir. Ayrıca Se, I ve F esansiyel ametallerdir. Örneğin bakır bir çok oksidasyon-redüksiyon 

enziminin (SOD, POX, sitokrom-c- oksidazlar, ferroxidaz, monoaminoksidaz, dopamin β-monooksijenaz) kofaktörüdür. Buna 

karşın Cu potansiyel toksik olabilir, çünkü Cu+2 ile Cu+1 arasındaki geçişimler süperoksit ve hidroksi radikallerinin 

oluşumuna yol açabilir. Aşırı Cu alımı Wilson hastalığına yol açabilir. Bakırda olduğu gibi başka bazı elementler için de 

yararlı-zararlı olgusu için çok dar bir aralık söz konusudur. Vücutta bulunan diğer eser elementlerin (Cd, As, Hg, Pb, Be) ise 

fonksiyonları bilinmemektedir. İnsanlar için esansiyel olan elementler başta gıdalar olmak üzere (su, hava vs.) gibi yollarla 

vücuda alınmakta ve böylece vücutta metal yükü oluşmaktadır. Bazıları ise (Al, Vn, Ti, Cr, Sr, Sn, Pb, Cd) zamanla vücutta 

birikerek konsantrasyonu artmaktadır.

Doğal olarak bulunan 92 elementten yaklaşık 30 tanesinin potansiyel olarak toksik olduğu bilinmektedir. Bunlar Be, B, Li, Al, 

Ti, V, Cr, Mn, Co, Ni, Cu, As, Se, Sr, Mo, Pd, Ag, Cd, Sn, Sb, Te, Cs, Ba, W, Pt, Au, Hg, Pb ve Bi’tur.



• Ağır metallerin atom ağırlıkları sudan en az 5 kat fazladır.  Toksisiteleri doza, alım yoluna,  

kimyasal yapısına, ayrıca bireyin yaşına, cinsine, genetik yapısına ve beslenme durumuna göre 

değişir. Üzerinde en çok durulanlar As, Cd, Hg, Pb ve Cr’dur. Bunlar sistemik toksikantlardır ve 

düşük dozlarda bile çoklu organ zararına yol açabilirler. Ayrıca bilinen veya muhtemel 

karsinojenlerdir.

• Metallerden esansiyel olanların eksikliğinde ve fazlalıklarında vücut dengesinde bozulma 

oluşmaktadır. Metaller gıdanın bir doğal bileşeni olabildiği gibi, gıdalarda kontaminant olarak da 

bulunmaktadır. Metallerin toksik etkileri her metalin özelliğine göre değişmektedir. Ancak genel 

olarak metallerin hepsi birden fazla sistemi veya organı etkilemektedir. Örneğin Hg ve As,  SH 

grubu içeren birçok enzimi inhibe eder. Bu nedenle metal zehirlenmelerinde “hedef veya kritik 

organ” terimi o metale en duyarlı etki yeri için kullanılmaktadır. Örneğin Cd’a en duyarlı böbrekler 

olmakla birlikte karaciğer ve akciğerde de etki görülebilir.



• Metallerin toksik etkileri şu gruplarda incelenebilir.

1) Enzim İnhibisyonu: Çok toksik metaller esansiyel aminoasitlerin SH, histidil veya karboksil 
gruplarına yüksek ilgi gösterirler ve proteinlerle birleşerek enzimatik ve yapısal fonksiyonları  
değiştirirler. Örneğin Hg ve Pb, “Na-K-ATPaz” enzimini inhibe ederler.

2) Esansiyel Elementlerin Yerini Alarak: Pb, Fe, Zn’un yerini alarak kan metabolizmasını 
etkiler.

3) Proteinlerle Birleşerek: Hücre içi birikime neden olmalarına rağmen hücre hasarına neden 
olmazlar, aksine proteinlerle kompleks oluştururlar. Detoksikasyon veya koruyucu bir mekanizma 
olarak ortaya çıkan SH grubu içeren proteinler, Cd, Hg, Cu, vd. bazı metallerle; Pb, Br, Hg ve Fe 
hemosiderin ile kompleks oluştururlar. Bu komplekslerin biyolojik aktiviteleri yoktur.

4) Metallerin Oksidasyon Basamağı ve Bileşik Şekli: Örneğin Cr+6 , Cr+3’ten daha toksiktir. 
Alkil kurşun ve alkil cıva, anorganik bileşiklerine göre ( Pb-asetat, Hg-2-Cl) daha toksiktir.

5) Dış Faktörler: Diyet, spesifik başka maddeler, diğer metallere maruziyet, yaş etkilidir. Vitamin 
C, Pb, ve Cd’un absorbsiyonunu ve toksisitesini azaltır.



• Yukarıda sayılan bu esaslara göre ağır metaller hücresel organelleri ve bunların bileşenlerini 

(membran, mitokondri, lisozom, ER, nucleus,, metabolizma, detoksifikasyon ve onarımda rolü 

olan bazı enzimler) etkiler. As, Cd, Cr, Pb, Hg gibi metallerin toksisitesi ve karsinojenitesi üzerinde 

reaktif oksijen türlerinin üretiminin ve oksidatif stresin önemli rolünün olduğu gösterilmiştir. Bu 

beş metalin tümü sistemik toksikanttır ve düşük dozlarda bile organ tahribatını tetiklerler. 

EPA ve IARC bu metalleri “bilinen” veya “muhtemel” karsinojen listesine almıştır. 

• IARC’ye göre bu metaller şu gruplardadır: 

• As, Cd, Ni tuzları, Cr+6: GRUP 1;   

• Pb:  GRUP 2A;    

• Nikel ve alaşımları, metil civa: GRUP 2B; 

• Civa ve inorganik civa tuzları ile Cr+3: GRUP 3

Metal zehirlenmelerinde tedavide ilke, metallerle kelat oluşturmaktır. 



• ARSENİK 

• Arsenik bir metalloiddir. Doğada nadiren serbest halde bulunur, kükürt içeren madenlerde metal 

arsenit olarak bulunur. Element halde toksik olarak düşünülmez ancak bileşikleri toksiktir. Çevrede 

çok yaygındır. Özellikle +5 değerlikli bileşikler toprakta bulunur. Gıdalardaki miktarı topraktan 

geçen As nedeniyle yüksek olabilir. Özellikle deniz ürünlerinde yüksek miktarlarda bulunabilir. 

Örneğin marina karaciğer yağında 1,8- 4,4 ppm yengeçte 4,78 ppm arsenik saptanmıştır. 

• Yüksek dozda As alımı (70-180 mg) akut ölüme neden olabilir. Kronik etkisi duyu değişmesi, 

kaslarda zayıflık şeklinde ortaya çıkar. İnorganik As, karsinojen kabul edilir. Karsinojenik etkisi 

deride ve akciğerde görülebilir .Özellikle akciğer, böbrek, idrar kesesi ve cilt sorunlarıyla ilgisi 

bulunur. İnorganik As’in akut, subkronik, kronik  toksik, genetik toksik, gelişme ve üreme üzerine 

toksik, bağışıklık üzerine toksik, biyokimyasal ve hüzresel toksik,  etkileri uzun yıllardır 

bilinmektedir. Haftalık tolere edilebilir limit JECFA tarafından 0.015mg/kg.bw olarak belirlenmiştir. 

USEPA ve WHO içme suyundaki As limitini 0.01 mg/L olarak belirlemiştir.Sarılık, siroz ve asit 

toplanması oluşur. (gıdalardaki limit genelde 0,1- 0,2 ppm’dir). 



• CİVA

• Civa yer kabuğunda bulunan temel elementlerden biridir. Doğal dağılımla sürekli serbest hale 

geçtiği için insan dahil tüm canlılarda iz halde bulunur. Civa -42ᵒC’ de donar (normal sıcaklıkta sıvı 

haldeki tek metaldir). Civa; metalik, organik veya anorganik civa bileşim olarak endüstride çok 

kullanılmaktadır. Elementer civa solunum yolu ile absorbe olur. Anorganik ve suda çözünen civa

bileşikleri GI sistem ve mukoz membranlardan absorbe olur. Gıdalardaki anorganik civanın %7’si, 

lipitte çözünen organik bileşiklerin ise %95’i absorbe olabilir. 

• Gıdalarla günde 20 µg civa alındığı tahmin edilmektedir. Civa vücuttan çok yavaş atılır. Anorganik 

civanın biyolojik yarı ömrünün 40, metil civanın ise 70 gün olduğu tahmin edilmektedir. Hg, beyin, 

böbrek, kan hücreleri dışında kemik, dalak ve karaciğerde toplanır. Asıl etki gösterdiği yer MSS ve 

böbreklerdir. Yenilebilen ve ekonomik olan balıkların kas dokusunda saptanan civa miktarı 

genellikle 200-300µg/kg’dan azdır. Hg ile kirlenmiş sularda yaşayan balıklarda bu miktar 200-

5000µm/kg, çok kirli sularda yaşayan balıklarda ise 20.000 µg/kg olabileceği gösterilmiştir. 

Türkiye’de Doğu Akdeniz ‘de yaşayan çeşitli balıklarda ortalama 19-499 µg/kg Hg bulunmaktadır. 

Ege’de 166-432 µg/kg, Karadeniz’de 465-580 µg/kg. 



Civanın Toksisitesi kimyasal formuna bağlıdır. 

Sıralama:  Organik>metalik>iyonik şeklindedir.

• Yüksek düzeydeki civaya maruz kalma beyin, böbrek ve fetüste kalıcı zararlanmaya neden olur.

• JECFA haftalık tolere edilebilir civa miktarını 1.6 ug/kg. bw olarak belirlemiştir. 

• Çok yüksek toksisite nedeniyle EPA ve WHO sulardaki Civa sınırınını çok düşük bir düzey olarak belirlemişir. 

• Organik civa biyomembranları kolayca geçer ve lipofiliktir. Özellikle yağlı balıklarda ve uzun ömürlü balıklarda 

miktar daha fazladır. 

• İnsanlarda civaya maruziyet saçta metil civaya bakılarak saptanır. Saçtaki civa miktarı ile balık tüketimi 

arasında bir ilgi saptanmıştır. 

• Ayda bir kez balık yiyenlerde; saçta ortalama 1,4 ppm

• Haftada bir kez balık yiyenlerde ; saçta ortalama 2,5 ppm

• Günde bir veya daha fazla balık yiyenlerde; saçta ortalama 11,6 ppm civa saptanmıştır.

• Gıdalardaki limit genelde 0,01 ppm’dir.



• KURŞUN

• Mavi-gri renkte ağır bir metaldir. Erime noktası 327ᵒC, kaynama noktası 1744ᵒC’dir. 

• Okyanuslardaki miktarı derinlerde 0.01-0,02 ug/L, yüzeyde ise 0.3 ug/L kadardır. Gıdalara hava veya sudan 

bulaşabilir. Yetişkin vücudunda akümüle olmuş kurşunun %95’i diş ve kemiklerde toplanmıştır. Çocuklar kurşun 

toksisitesine çok duyarlıdır. JECFA haftalık tolere edilebilir kurşun miktarını 0.025 mg/kg. bw olarak sınırlamıştır.

• İçme suyu için WHO limiti 0.01 mg/L’dir. 

• Yakın çevrede en önemli kurşun kaynağı benzine katılan tetraetil kurşun ( TEK) ve tetrametil kurşun (TMK)’dur. 

(Türkiye’de süper benzine 400 mg/L, normal benzine 150 mg/L kurşun katılmaktadır). Kurşun, sindirim ve 

solunum yoluyla absorbe olur. Sindirim yolu ile günde alınan kurşun miktarı 300-500 µg kadardır. Genel olarak 

yetişkinlerde oral yolla alınan kurşunun %10’u GI sistemden absorbe olabilir. Atılım hızı çok yavaştır ve bu 

nedenle vücutta birikir. Pek çok organda (aort, kıkırdak, böbrek, pankreas, akciğer, dalak, kas) birikir. İleri 

yaşlarda vücut kurşunun %90’ının kemikte toplandığı bilinmektedir. 

• Gıdalarda limit genellikle 0,1-0,5 ppm’dir.

• İçme suyu: 0,01 ppm, Süt: 0,02 ppm, Tuz: 2 ppm’dir.



• KADMİYUM

• Endüstride kullanımının giderek artması nedeniyle üzerinde giderek daha fazla durulan bir elementtir. 
Gıdalarda kalıntı yaklaşık 50 ppb civarıdır. Kişi başına alınabileceği günlük max doz 50 µg’dır. Bitkisel 
gıdalara sulama suyuyla bulaşabilir. Bazı mantarlarda, hayvansal gıdalarda (karaciğer, böbrek) yüksek 
miktarlarda bulunabilir. Cd, vücuttan diğer minerallerin uzaklaştırılmasına neden olmaktadır. 

• Hg ve Pb kadar toksik açıdan önemlidir. Doğada Zn ile birlikte bulunur. Vücutta karaciğer ve böbrekte 
toplanır. Biyolojik yarı ömrünün 19-38 yıl kadar olduğu tahmin edilmektedir. Buharları akciğer üzerinde 
etkilidir. Gıdalarda limit genelde 0,01-0,3 ppm’dir. İçme suyunda 0,005 ppm, yabani mantarda 5 ppm’dir. 

• Galvanize edilmiş kaplarda işlem gören gıdalarda Zn ile birlikte Cd bulaşması söz konusu olabilir.

• Zararlı etki gösterdiği organlar karaciğer, böbrek, akciğer, kemik, plasenta, beyin ve merkezi sinir 
sistemidir. Üreme ve gelişim üzerinde Toksisitesi bulunur, ayrıca kan ve bağışıklık sistemi üzerinde de 
olumsuz etkileri görülmüştür.

• Haftalık tolere edilebilir alım JECFA tarafından 0.007 mg/kg. bw olarak saptanmıştır. WHO içme suyu limiti 
0.003 mg/L’dir.



• Kadmiyum ve çinko yerkürede bir arada ve benzer yapılarda bulunurlar. Bu iki metal insan 

vücudunda da benzer strüktürel ve fonksiyonel özellikler göstermektedirler. Kadmiyum, önemli 

enzim ve organ fonksiyonlarında çinkonun yerini alabilmektedir ve bu fonksiyonların gerekli 

şekilde gerçekleşmesini engellemektedir. Zn ve Cd ‘nin vücut içindeki oranları Cd zehirlenmesi Zn

yetersizliğiyle arttığından çok önemlidir. Tahılların rafinasyon işlemi bu oranı düşürmekte ve 

dolayısıyla Zn eksikliği ve Cd zehirlenmesi fazla rafine edilmiş tahıl ve unların tüketimiyle artış 

göstermektedir.

• Kadmiyum diğer ağır metallerle içinde suda çözünme özelliği en yüksek olan elementtir. Bu 

nedenle doğada yayınım hızı yüksektir ve insan yaşamı için gerekli elementlerden değildir. Suda 

çözünebilir özelliğinden dolayı Cd2+ halinde bitki ve deniz canlıları tarafından biyolojik sistemlere 

alınır ve akümle olma özelliğine sahiptir.

• İnsan vücudundaki Cd seviyesi ilerleyen yaşla beraber artış gösterir ve genellikle 50’ li yaşlarda 

maksimum seviyesine ulaştıktan sonra azalmaya başlar. Yeni doğmuş bebeklerde hiç kadmiyum 

bulunmaz ve kadmiyum, kurşun ve cıvanın aksine plasenta ya da kan yoluyla anne karnındaki 

bebeğe geçmemektedir. 



• SELENYUM 

• Selenyum esansiyel bir element olmasına rağmen, aşırı miktarda alındığında toksik özellik göstermektedir. 

Günde 400 mikrogramı aşması durumunda kronik selenyum zehirlenmesine yol açabilir. Bu 400 mikrogramlık 

tolere edilebilir seviye, 1986’da ve 1992’de selenyum zehirlenmesi belirtileri gösteren 5 tane Çinli hasta 

üzerinde yapılan çalışmalara göre belirlenmiştir.

• 1992’de yapılan çalışma aslında alınan maksimum güvenli alım miktarını günde yaklaşık 800 mikrogram 

olarak bulmuştur (1 kg vücut ağırlığı başına 15 mikrogram), ancak önerilen günde 400 mikrogram sadece 

zehirlenmeden kaçınmak için değil, aynı zamanda diyette nutrient dengesizliğini önlemek için de 

belirlenmiştir. 

• Selenyum zehirlenmesinin semptomları; nefeste sarımsak kokusu, sindirim sistemi düzensizlikleri, saç 

dökülmesi, yorgunluk, asabiyet, sinirsel hasar vb… gibi sıralanır.

• Selenyum zehirlenmesinin aşırı durumları karaciğer sirozu, akciğer ödemi ve hatta ölüme neden olabilir. 

Elemental selenyum nispeten düşük toksisiteye sahiptir. Bunun aksine; selenat ve selenitler arsenik 

trioksitteki oksidant (yükseltgen) etkisine benzer bir şekilde etkiye sahiptir, ve çok toksiktir.

• Insanlar için selenitin kronik toksik dozu günde 2400-3000 mikrogram civarındadır. Hidrojen selenid aşırı 

toksik, patlayıcı bir gazdır.



• Selenyum; hepsi yüksek biyoyararlılığa sahip ve yüksek dozlarda toksik olan dimetil selenid, 

selenomethionine, selenosistein ve metilselenosistein gibi organik bileşiklerde de meydana gelir. Nano

büyüklükte selenyum aynı etkiye sahiptir, ama daha az toksisitesi vardır.

• Memelilerde hemoglobini oksidatif hasardan koruyan GSH-Px’in esansiyel bileşeni olduğu gösterilmiştir. 

GSH-Px molekül başına 4 atom Se taşır. Selenyum bu enzimin aktif bölgesinde seleno-sistein içerisinde 

selenol (-SeOH) şeklinde bulunur. GSH-Px, hücre içindeki çok bileşenli bir antioksidan koruyucu sistemin 

bir parçasıdır. Hücre membranındaki fosfolipidlerin, kritik proteinlerin ve nükleik asitlerin serbset

radikaller vd. oksidan maddeler tarafından tahrip edilmesine karşı korur.

• Gıdalardan alınan selenyum miktarı, bitkilerin topraktan Se alma durumuna göre değişir. Günlük Se 

gereksinimi 60-120 µg/gün kadardır. İnsan vücudunun Se yükü 14,6 mg’dır. Et ürünleri 0,3 µg/gün Se 

içerir. Deniz ürünleri 0,5-1,5 µg/gün Se içerir. Yüksek dozları toksiktir. Na-selenatın 0,2 gramı insanlarda 

toksik, 0,5 gramı hayvanlarda öldürücüdür. Akut zehirlenmelerde merkezi sinir sistemi etkilenir. 

İnsanlarda kronik maruz kalma yalnız yüksek selenyumlu topraklarda yetişen yerel gıdaları tüketenlerde 

görülür.



• Gıdalardaki Se miktarının arttırılması ile insanlarda kanserden ölüm oranları azalmıştır. Bu 

koruyucu etki muhtemelen peroksidatif parçalanma ürünü olan malonaldehit oluşumunu 

engellemesinden kaynaklanmaktadır. Ayrıca Hg, Cd, As, ve Cu atımını hızlandırarak 

detoksifikasyon sağlamaktadır. 

• İçme suyunda limit 0,01 mg/kg’dır.



• ALÜMİNYUM

• Doğada çok yaygındır. Yer kabuğunun yaklaşık %8’i Al’dur. Çok reaktiftir ve doğada metal halinde 

bulunmaz. Oksijen, silikon, flor gibi elementlerle kompleks halinde bulunur.

• Canlılar için gerekliliği kanıtlanamamıştır. İnsanlarda günlük Al alımı 9-36 mg/gün düzeyindedir. 

Daha fazla alımda vücut emilimini azaltır. Fazla Al, I absorpsiyonunu inhibe eder. Barsakta fosfatla 

birleşmesi fosfat eksikliğine neden olur. Vücuda alınan Al miktarının hiçbir şekilde zararlı düzeye 

çıkmadığı bilinmektedir. Aşırı Al alımı ile Alzheimer hastalığı arasında bir ilişkinin olabileceği 

bilinmektedir. İnsanlarda Al’dan kaynaklanan bunama belirtileri görülmüştür (dementia

sendromu).

• Al’un bir kısmı oral yolla absorbe edilir ve beyin ve diğer organlarda birikir.. 

• Al genel olarak akciğerlerde, karaciğerde tiroidde, kemik ve beyinde depolanır. Pek çok dokudaki 

seviyesi yaşla değişmez, fakat beyin ve akciğerdeki Al birikimi yaşla önemli farklılık gösterir.



• Alüminyum çevrenin her yerinde bulunduğundan bütün popülasyon ortam havasından soluyarak 

veya gıda ve su ile alarak alüminyuma maruz kalmaktadır. Alüminyumlu gıda katkısı içeren 

gıdaların tüketimi diyetteki alüminyum kaynaklarının büyük bir bölümünü oluşturur. Deodorant, 

kozmetikler, bazı ilaçlar da buna sebep olabilir. Alüminyum içeren ilaçların yanında gıda ve su ile 

alınan alüminyum miktarı çok az kalmaktadır. Gıdalarla günlük alüminyum alım miktarı 3.4 ile 9 

mg/gün arasında değişmektedir (ilaçlarla ise yaklaşık 104-208 mg alınmaktadır). Gıdalarda ve 

sularda doğal olarak Al bulunmasına rağmen en büyük pay bazı proseslerde eklenen katkı 

maddelerinindir. FDA ortalama günlük Al alım miktarını erkeklerde 8-9, kadınlarda 7mg/gün 

olarak rapor etmiştir. Alüminyumun insan fizyolojisi üzerinde bilinen bir rolü yoktur.

• Gıdalardaki ve içeceklerdeki Al konsantrasyonu gıda ürününe, kullanılan proses tipine ve 

yetiştirilen coğrafi bölgeye bağlıdır. Genel olarak en yüksek Al içeren gıdalar işlenmiş peynir, tahıl 

ürünleri ve tahıl bazlı tatlılardır. Pek çok işlenmemiş gıda ürünü <5mg/kg Al içerir.



• DEMİR

• Bitki ve hayvanların doğal bileşenidir. Hemoglobin sentezi için şarttır, oksidasyon tepkimelerini 
katalizler. Topraktaki miktarı 50-60 g/kg’dır. Kanda transferrine bağlı olarak bulunur. 
Organizmadaki demirin %70’i hemoglobinin sentezlendiği kemik iliğinde bulunur.

• Gıdalarda max limit: içme suyunda 0,3 ppm’dir.

• ÇİNKO

• Alınması zorunlu bir elementtir. Kimi enzim sistemlerinin bileşenidir. Toksik dozu iyi 
bilinmemektedir. İçme sularında 5-500 ppm toksik olarak bildirilmiştir ki bu düzeyde Zn içeren su 
bulunması olası değildir. Gıdalarda limit ortalama 5 ppm’dir. 



• BAKIR

• Doğada yaygın bir elementtir. Toprakta ortalam 55 ppm düzeyinde bulunur. Bakır tuzları fungusit, algisit, 

antiseptik olarak tarımda kullanılır. Organizmada önemi olan bir elementtir ve sitokromoksidan

aktivitesine ve dolayısıyla oksidasyon prosesine katkıda bulunur. Hemeglobin yenilenmesinde demir 

kullanımına olanak sağlar. Paslanmaz çelik kullanımının yaygın olmadığı dönemlerde kalaysız bakır 

kaplardan kaynaklanan zehirlenmeler söz konusuydu. Günümüzde Cu zehirlenmesi görülmemektedir. 

Gıdalarda izin verilen doz 0,1-50 ppm’dir. Margarinde 0,1 ppm, kakaoda 50 ppm, ortalama 5 ppm’dir.

• Bugüne kadar yapılmış çalışmalarda karsinojenik bir etkisi olduğu hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarla 

dahi ispatlanamamıştır.



• MANGAN

• Manganez toksisitesi çoklu sinirsel sorunlara yol açabilir ve kaynakçı ve dökümcü gibi manganez tozunu soluyan kişilerde 

bilinen sağlık sorunudur. Mideye giren manganezden farklı olarak, solunan manganez karaciğerde metabolizmaya katılmadan 

önce direkt olarak beyin iletilir. Manganez toksisitesinin semptomları genellikle bir ayı aşkın bir süreden yıllara kadar görülür. 

En kötü yapısında, manganez toksisitesi Parkinson hastalığı ile benzer şekilde kalıcı sinirsel düzensizliklere neden olabilir, 

çarpıntı, yürümede zorluk ve yüz kaslarında spazm. Bu belirtilere asabiyet, agresiflik ve hatta halisünasyon gibi pskiyatrik

semptomlar eşlik eder. Buna ek olarak, manganezin çevresel ve mesleki solunması akciğerlerde iltihaplanmaya neden olabilir. 

Akciğere etkilerinin klinik belirtileri arasında öksürme ve akut bronşit yer almaktadır.

• İçme suyu ile alınan yüksek dozda manganezin Parkinson hastalığında olduğu gibi sinirsel semptomlarla ilişkili olduğunu 

gösteren sınırlı bazı kanıtlar vardır. Ciddi sinirsel semptomlar, manganezle kontamine olmuş suyu içen 25 kişide kaydedilmiştir. 

Bu hastalarda semptomlar başladıktan 2 ay sonra sudaki manganez seviyesi 14 mg/litre idi ve bu halihazırda azalmış olan 

miktardı. Amerika’da, EPA içme suyunda maksimum izin verilen manganez konsantrasyonu 0.05 mg/ litre olarak belirlemiştir.



• Ek olarak, son çalışmalar içme suyu yoluyla yüksek dozda manganez alan çocukların algısal ve 

davranışsal bozuklukların olduğunu göstermiştir. Örnek olarak, 10 yaşındaki 142 tane çocuğun katıldığı 

kesitsel bir çalışmada daha yüksek dozda manganeze maruz kalan çocuklar entellektüel işlev testinde 

daha düşük puanlar almışlardır. Başka bir çalışma musluk suyunda yüksek düzeyde bulunan manganezin 

çocuklarda hiperaktif davranışsal bozuklukla ilişkisi olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bunlar ve diğer son 

raporlar manganezin çocuklarda sinirsel etkisine olan endişeleri artırmıştır.

• Yeni doğanların beyninde bulunan gelişen sinir hücrelerinde manganez iletim proteini (transferrin) için 

daha hassas olan reseptörlerden dolayı manganez toksisitesine karşı daha hassas olabilir.

• Yetişkinlere göre, bebekler ve çocuklarda bağırsaktaki manganez emilimi daha fazladır. Bundan dolayı, 

çocuklar özellikle manganezin nörotoksik etkisine daha fazla hassastır. Okul çağındaki çocuklarda 

yapılan son çalışmalarda aşırı manganez alımından sonra davranışsal ve algısal bozucu etkiler 

kaydetmişlerdir.



• FLOR

• Flor atomik yapısı nedeniyle en reaktif elementtir. Doğal olarak oluşan flor, klor, brom ve iyotu da içeren halojen 

sınıfı bir elementtir. Element halindeki flor ise çok reaktif olduğu için nadiren kendiliğinden oluşur. Genellikle 

iyonik formda bulunur veya diğer kimyasal minerallerle kompleks oluşturur. Flor gazı ise pek çok organik ve 

inorganik maddeyle reaksiyona girer. Metallerle florürleri oluştururken su ile hidroflorik asit meydana getirir.

• Bir gıda olarak florür yalnızca bitkiler vasıtasıyla organik formda alınabilir. İnorganik flor çok küçük dozlarda 

alınsa bile vücutta biriken kümülatif bir zehirdir. Organik flor ise dozajı ne olursa olsun vücutta birikmez ve diş 

çürüklerini önlemede etkilidir. İnorganik formda alındığı taktirde flor kemiklerde birikerek onları kırılganlaştırır 

ve bunun bir panzehiri yoktur.  

• Günlük 4-5 mg flor alımı ‘sağlık tehlikesi’ olarak kabul edilmiştir . Institute of Medicine ise 8 yaşından büyük 

çocuklar ve yetişkinler için tolere edilebilir maksimum günlük dozu 10 mg olarak bildirmiştir (1997). Dünya 

Sağlık Örgütü içme sularında 1mg/L floride izin vermektedir. 

Florür bütün su kaynaklarında az miktarda bulunur. Yüksek florür konsantrasyonları ise flor bakımından zengin 

yerlerdeki yer altı su kaynaklarında bulunur. Doğal olarak yüksek florür miktarına sahip Hindistan, Pakistan, 

Afrika,Çin gibi ülkelerde 20g/L seviyesine ulaşmaktadır. Bu ülkelerde sıklıkla florozise rastlanır. 

• Diş macunu: İçme suyundan sonra en yaygın kaynak diş macunudur. 



• KROM

• Krom, 1979 yılında keşfedildiğinden beri bir çok endüstriyel uygulamada kullanılan ekonomik değeri yüksek bir bileşiktir. 

Yaygın olarak olan üç değerlikli Cr(III) ve altı değerlikli Cr(VI) kroma rastlanır. Üç değerlikli krom birçok gıda ve takviye 

edici de bulunurken altı değerlikli krom korozyona karşı direnç sağladığı için çelik ve kaplama sanayiinde kullanılır. Ayrıca 

antropojenik kontaminasyon sonucu içme sularında bulunur. 

• Kromun glukoz, yağ ve protein metabolizmasında ve insülinin etkisini güçlendirmede etkisi olduğundan elzem bir 

metaldir.

• Kromun gıdalarla emilimi kromun yüküne bağlı olmakla beraber %10’dan daha düşüktür. Vücudumuza giren altı 

değerlikli kromun büyük bir kısmının biyoyararlanımı düşük olan olan üç değerlikli kroma dönüştüğü düşünülmektedir. 

Dönüşüm düşük dozda kroma maruz kalındığında gerçekleşebilmektedir. Bu dönüşüm önemlidir zira üç değerlikli krom 

hücre membarınından geçemezken altı değerlikli krom hücre zarından geçebilmektedir ve çok daha yüksek toksik etkiye 

sahiptir.

• Gıdalarda bulunabilecek kromun bir üst limiti bulunmazken içme suları için limit Avrupa komisyonu tarafında 50 ppb

olarak belirlenmiştir.

• Altı değerlikli kromun insanlar üzerindeki toksik etkisi tekstil ve maden işçilerden görülen kanser vakalarıyla tam 

anlamıyla ispatlanmıştır.

• IARC altı değerlikli kromu akciğer ve sinus kanseri yaptığı çeşitli çalışmalarla ispatlandığı için grup 1’de sınıflandırmıştır. 

L50 değeri 50-150 mg/kg arasındadır. Üç değerlikli krom ise grup 3’de sınıflandırılmıştır.

• Yapılan bazı çalışmalar üç değerlikli kromun toksik olduğunu göstermektedir(solunum yolu ile alındığında) ancak yalnızca 

üç değerlikli kroma maruz kalmanın mümkün olmadığı düşünülmektedir



• EFSA tarafından sularda yapılan çalışmalarda 27.074 analitik sonuçtan yalnızca 88’inde altı 
değerlikli kroma rastlanmıştır. Günlük maruz kalınan altı değerlikli krom miktarı nanogram 
düzeylerinde kalmakla beraber kaynakları tam olarak bilinmemekle ve sigara dumanının kroma 
maruz kalmanın önemli bir katkısı olduğu düşünülmektedir. 

• Üç değerlikli kromun DNA’ya zarar verme potansiyeli olmakla beraber bu etkiyi hücre membranını
geçemediği için gösterememektedir. Yapılan çalışmalarda oral yolla alımla herhangi bir toksik etki 
gözlemlenmemiştir.

• Gıda takviyesi olarak 2 tuz formu kullanılır Krom asetat ve nitrat. Bu bileşikler akut toksisiteye
neden olur. Bunlar için L50 değeri sırasıyla 11 260 mg/kg bw, 3250 mg/kg bw.

EK KAYNAKLAR: EPA su mineral limitleri
İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hk. Yön.
EU-Setting maximum levels for certain contaminants in foodstuffs
PUBCHEM
Material Safety Data Sheet
TGK Bulaşanlar Yönetmeliği
EFSA-Scientific opinion.



• LİTYUM

• Lityum süt, yumurta, zeytin, baklagiller (bezelye, mercimek, nohut, fasulye, soya fasulyesi), 

tahıllar, inek ciğeri, patlıcan, pırasa, kereviz, marul, yapraklı sebzeler, patates, domates, portakal 

ve deniz ürünleri gibi gıdalarda ve özellikler nehir havzaları ile tatlı su kaynaklarından elde edilen 

içme suları ve maden sularında doğal olarak bulunan alkali metaldir. 

• Genel olarak sebzeler baklagillere kıyasla daha düşük miktarda lityum içerirler. Tahıllarda özellikle 

buğday ve pirinçte, buğdaydan elde edilen makarna ürünlerinde, kuru meyve ve tohumlarda, 

kahve ve antep fıstığında çok düşük konsantrasyonlarda bulunmaktadır. Taze hardal tohumundan 

elde edilen hardal, deniz yosunu ve mavi mısır da eser miktarda lityum içermektedir.

• Lityum konsantrasyonu omurgalılarda düşük olmakla birlikte, tüm omurgalı doku ve vücut 

sıvılarında yaklaşık olarak 21-763 ppb aralığında bulunmaktadır. Deniz canlıları, kara canlılarına 

kıyasla daha fazla lityum biriktirme eğilimi göstermektedir. Lityumun deniz ve kara canlıları için 

fizyolojik etkisi bilinmemektedir. Ancak memeliler üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda, 

esansiyel iz element olarak sınıflandırılarak RDA değerinin 1mg/gün belirlenmesi sağlık açısından 

önemli olduğunu göstermektedir. 2011 yılında Japonya’da yapılan gözlemsel araştırma raporu; 

içme sularında doğal olarak bulunan lityum varlığının insan ömrünü artırdığını göstermektedir.  



• PESTİSİTLER

• Gıda maddelerinin üretimi, tüketimi ve depolanmaları sırasında besin değerini bozanveya yok 

eden haşereleri, mikroorganizmaları ve diğer zararlıları (pestleri) yok etmek için kullanılan 

fiziksel, kimyasal veya biyolojik savaşım maddelerine pestisit adı verilir. Kullanım amacına göre 

pestisitler şu şekilde sınıflandırılır:

• İnsektisitler: Böceklere karşı (k.)

• Herbisitler: Yabancı otlara k.

• Fungusitler: Küflere k.

• Molusitler: Yumuşakcalara k.

• Rodentisitler: Kemirgenlere k.

• Akarisitler: Kırmızı örümcek-mite ve parazitlere k.

• Nematositler: Nematodlara k.



• Pestisitler bir taraftan yukarıda sözü edilen canlıları yok ederken diğer taraftan bunlarla taşınan 

vektörleri de (virüs, küf vb.) engellerlerler, dolayısıyla gıda sağlanmasında önemli bir 

yardımcıdırlar. Pestisitler ayrıca ormanlarda, kara ve demiryollarının yabancı otlardan 

temizlenmesinde, ev zararlılarına karşı da kullanılmaktadırlar.

• Yukarıda sayılan bu pestisitler arasında kullanımlarının yaygınlığı ve böceklerde yer alan 

enzimlerin insanlardakine bazı benzerlikler göstermesi nedeniyle gıda toksikolojisinde en büyük 

öneme sahip olan insektisitlerdir. İnsektisitlerin tümü nörotoksik olup, hedef organizmanın sinir 

sistemi üzerinde toksik etki göstermektedir. Böceklerin merkezi sinir sistemi (MSS) gelişmiş olup 

memelilerinkine benzer. Dolayısıyla toksik etki mekanizmaları ve hedef aldıkları organ aynıdır. 

Toksik etkinin şiddeti maruziyet süresi, düzeyi, biyotransformasyon hızı ve absorbsiyon yolu ile 

ilgilidir.  



• İnsektisitler sinir sisteminde şu yollarla nörotoksik etki gösterir:

(1) Na, K, Cl gibi iyonların geçişini bozarak

(2) Bazı enzimleri inhibe ederek 

(3) Sinir uçlarındaki iletkenleri etkileyerek 

• Bu konuda detaylı bilgi IRAC-Mode of Action tablosunda bulunmaktadır (Bkz. İnternet).



• İnsektisitler, böcekleri kontrol eden kimyasal veya biyolojik orijinli maddelerdir. Kontrol, öldürme veya zararlı 

davranışlarını engelleme şeklinde böcekler üzerine etki edebilirler aynı zamanda doğal veya insan yapımı 

olabilirler ve binlerce farklı formülasyona sahiptirler.

• Ürünlere zarar veren 10bin civarında tür vardır (toplam tür yaklaşık 1milyon) ve bunların yaklaşık 700 tanesi 

insanların tükettiği gıdalara en çok zararı vermektedir.

• İnsanlar, yeryüzünde yaklaşık 3 milyon yıldır, böcekler ise en az 250 milyon yıldır yer almaktadır. İlk insanlar 

doğadaki diğer canlıları taklit ederek (çamur ve toza bulanma) kendilerini böceklerin doğrudan etkilerinden 

korumaya çalışmışlardır. Bilinen ilk böcek uzaklaştırma yöntemi ise kükürt yakmaktır. Bu uygulamalar 

günümüzde uzaklaştırıcı (repellent) olarak adlandırılmaktadır. (Diğer eski uygulamalar arasında yeşil kertenkele 

safrasının elmalarda kullanımı, biber ve tütün ekstreleri, sabunlu su, kireç, sirke, salamura sayılabilir.)

• 2. Dünya Savaşının başlarında kullanılan insektisit sayısı birkaç çeşitle sınırlıyken daha sonra Modern Kimyasal 

Kontrol Çağı DDT ile başlamıştır.

• Günümüzde farklı gruplarda yer alan çok sayıda insektisit bulunmaktadır.



• 1-ORGANO-KLORLULAR :

• Doğada yok olmalarının zorluğu ve yüksek memeli toksisiteleri nedeniyle kullanımları yok denecek kadar 
azalmıştır.

• 2- ORGANO-FOSFATLAR :

• Yapılarında fosfor içeren tüm bileşiklere bu ad verilir. Fosforik asitten türemişlerdir. Genel olarak 
omurgalılara en toksik bileşiklerdir. Kimyasal yapıları sinir gazlarına benzer (etkileri de benzer). Geçmişte 
insektisit olarak kullanılan ve yeteri kadar sağlanamayan nikotine alternatif ararken keşfedilmiştir. İki çok 
önemli özelliği vardır.

• -Omurgalılara çok toksik,

• -Kimyasal olarak stabil değil,

• İkinci özelliği nedeniyle Organoklorlulara alternatif olmuştur ve birinci özelliği nedeniyle kullanımının 
azaltılmasına çalışılmaktadır. Bu grup insektisitler etkisini kolinesteroaz (ChE) enzimini inhibe ederek 
gösterirler. İnhibisyon sonucu sinir-sinir ve sinir-kas bağlantılarında kontrolsüz kasılma ve paraliz olur. 3 
gruba ayrılır:

• - Alifatikler : Malothion, triklofon, dimethoat, dicrotophos,methamidophos,….

• - Fenil Türevleri : Etil parathion, methil parathion, profenofos, fenthion

• - Heterosiklik türevler : Diazinon, azinfos- metil



• 3- ORGANOKÜKÜRTLÜLER :

• Toksisiteleri çok azdır. Sadece akarisit olarak kullanılır. Örneğin; Tetrodifon, propergite

• 4- KARBAMATLILAR :

• Karbonik asit türevidir ve etkileri OP’lar gibi ChE’nin inhibisyonuna dayanır. 3 önemli özelliği vardır;

• Memelilerde OP’lerden düşük oral toksitite

• Son derece geniş etki spektrumu

• Doğada kolay yok oluyor.

• Örneğin; Karbaril, metomil, karbofuran, aldikarb, fenoksikarb, primikarb, indoxakarb, alanykarb, 
furatiokarb

• Bazıları ChE’nin yanısıra aliesterazı inaktive eder. ChE inhibisyonun reversibl’dır. (OP’den farklı olarak)

• Memelilerde kas-sinir birleşimi kolinerjik, böceklerde ise kolinerjik değil (muhtemelen glutamik asit). 
(Böceklerde sadece sinir sisteminde kolinerjik birleşimler-sinapsis biliniyor)

• 5- FORMAMİDİNLER : 

• Küçük bir gruptur. OP ve karbamata dayanıklı pestisitlere karşı kullanılıyor. Örn; Formetanat, amitraz.



• 6- DİNİTROFENOLLER :

• Geniş bir toksitite yelpazesi (insekt, herb, ovicid, fungisit ) vardır. Yüksek toksitite nedeniyle kullanılmamaktadır.

• 7- ORGANOTİNLER :

• Akarisit ve fungusit etkileri vardır. Özellikle süs bitkilerinde, turunçgillerde, sera bitkilerinde, meyve ağaçlarında akarisit

olarak kullanılır (özellikle fenbutatin-oksit). Yapılarında Sn vardır, oksidatif fosforilasyonu ve dolayısıyla enerji oluşumunu

bloke ederler.

• 8- PİRETROİDLER :

• Doğal piretrum, maliyeti ve gün ışığındaki instabilitesi nedeniyle nadiren kullanılır. Özelliği piretroidler gibi, ancak yapay

olan “sentetik piretroidler” kullanılmaktadır. (Günümüzde sadece piretroidler deniliyor). Piretroidler güneşte stabildir ve

düşük dozlarda bile etkilidir. Bu grup insektisitler çok ilginç bir gelişim göstermiştir (4. generasyon). Dördüncü

generasyon çok düşük dozlarda böcekler üzerine yüksek etkinliğe sahip olmuştur. Etki mekanizmaları: nöron

membranlarındaki sodyum kanallarını açık tutar (axon zehirleri).

• Böceklerin iç (central) ve dış (peripheral) sinir sistemini etkiler. Sonuçta felç oluşur.



• 9- NİKOTİNOİDLER :

• Yeni bir insektisit grubudur. Piretroidler gibi doğalından (nikotin) modellenmiştir. En önemli bileşik imidacloprid’dir. Muhtemelen 
en yüksek toplam miktarda kullanılan bileşiktir. İmidacloprid sistemik bir maddedir. (Diğer önemli nikotinoidler; 
acetampirid,thiamethoxam,clothianidin, thiacloprid, nitenpyram).

• Böceklerin merkezi sinir sistemini etkiler ve asetil kolin reseptörlerinde geri dönüşümsüz blokaja yol açar.

• 10- SPİNOSİNLER:

• Yeni bir grup. Başlıca bileşik Spinosad’dır. Bir bakteri türünün metabolitidir (toprak bakterisi). Termit, tırtıl, trips, lepidopter
larvalarında etkindir. Asetil kolinin nikotinik asetil kolin reseptörlerine bağlanmasını engeller.

• 11- FİPROLLER (fenil pirazoller) : (Bileşik: fipronil) 

• GABA’nın düzenlediği nöronlardaki klor kanallarını bloke eder 

• 12- PİROLLER : Bileşik : Klorfenapyr –oksidatif fosforilasyon bloke eder.

• 13- PİRAZOLLER: Bileşik: tebufenpirad, fenpiroksimat, ethipirol, tolufenpirad-mitokondrial elektron transportunu bloke eder.

• 14- PİRİDAZİNONLAR : Bileşik: Pyridaben-mitokondriyel elektron transferini bloke eder

• 15- KİNAZOLİNLER : Bileşik : Fenazaquin-mitokondriyel elektron transportunu bloke eder



• PESTİSİTLERİN TOKSİTİTESİ

• Fiziksel toksikantlar: yağlar/aşındırıcı tozla (borik asit, diyatome toprağı, silika jel)

• Protoplazmik zehirler

• Sinir zehirleri

• Metabolik inhibitör

• Sitolitik toksinler

• Kas zehirleri

• Alkilleyiciler

• İnsanlarca pestisitlerin alımı ağız, solunum ve temas yoluyla olabilir. En sık görülen ilaçlama yapan kişiye deri 
yoluyla geçiştir. Açık yaralar, yüksek sıcaklık geçişini arttırır. Ayrıca meyve-sebzelerle de bir miktar geçiş söz 
konusudur. Burada en önemli husus ilaçlamanın önerilen dozda yapılması ve ilaçlama ile tüketim arasında 
yeterli süre olmasıdır.

• Pestisitlere, sinir sisteminin önemli enzimlerini inhibe etmektedir (özellikle de kolinesterazları).



• Organofosfatlar : Tüm pestisit yapılarından daha fazla zehirlenmeye yol açarlar. 

• Hafif zehirlenmelerde; yorgunluk, başağrısı, baş dönmesi,el ve kolda uyuşma,bulantı, kusma, aşırı ter ve 
salya, karın krampları, ishal görülür.

• Orta zehirlenmelerde; Yukarıda belirtilenler daha ciddi düzeydedir. Bunlara ek olarak yürüme güçlüğü, 
konuşma güçlüğü, kas titremeleri, göz merceğinin kasılmaları görülebilir.

• Ciddi zehirlenmelerde; Şuur kaybı, göz merceğinin ciddi kasılmaları, titreme, ağız-burun akıntıları, 
solunum güçlüğü. Hemen müdahale gerektirir yoksa ölüm oluşabilir.

• Temastan birkaç saat sonra belirtiler görülür. Belirtilerin görülmesi son temastan 12 saat sonra görülürse 
muhtemelen nedeni zehirlenme değildir.

• Karbamatlar: Bunlardan kaynaklanan zehirlenmeler organofosforlularınkine benzer. Semptomları da 
benzerdir. Ancak genel olarak toksisiteleri OP’lardan daha azdır.

• Piretrinler ve Sentetik Piretrinler: Her ikisi de böcek ve balıklara yüksek toksisitelidir, ancak insanlarda 
toksisite azdır. Merkezi sinir sistemini etkiler, vücutta kontrolsuz kasılmalar olur, vücudun koordinasyonu 
kaybolur. Ancak düşük toksisiteleri nedeniye genelde yalnizca göz ve deride tahrişe neden olurlar.



Organoklorlular: Kullanımları son derece kısıtlanmıştır ve bunlardan kaynaklanan zehirlenmeler azdır. 
Ülkemizde tamamen yasaklanmıştır. Genel olarak OK’lular yüksek toksisitelidir. Yağ dokusunda depolanır.

FUNGUSİT TOKSİKOLOJİSİ

Genel olarak fungisitlerin akut toksisitleri insektisitlere göre çok daha azdır. Etkileri genel olarak göz ve cild
tahrişi, öksürük, hapşırık gibi etkileri görülür. Fungusite maruz kalma daha çok ilaçlanmış tohumların tüketimi 
nedeniyle olur ve bu tip tohumlarda kullanılan fungusitler parlak göz alıcı renklerde üretilir.

HERBİSİT TOKSİKOLOJİSİ

İnsanlarda toksisite çok azdır, çünkü bitki ve insan fizyolojileri birbirinden çok farklıdır.

Örneğin herbisit-aminoasit sentezini engeller, fotosentezi engeller (İnsanlarda bu sentezler yok).

Genel olarak cilt tahrişi, öksürük, ağız-burunda yanma görülür. 

Zarar = Toksisite × Maruz kalma   formülü dikkate alındığında; 

Fungusit ve herbisitlerde hem toksisite, hem de maruz kalma daha az olduğu için zararlanma çok daha düşüktür.

EK NOT: Pestisit Kalıntıları Yönetmeliği



• ETTE VETERİNER İLAÇ KALINTILARI

Avrupa Birliği dökümanlarında (Off. J. Eur. Comm. L311/2001/82/EC) veteriner ilaçları şu şekilde tanımlanmaktadır:

Hayvanlarda bir hastalığı önleme veya tedavi etmek amacıyla kullanılan bileşik

• Eski haline getirme, düzeltme veya fizyolojik fonksiyonu modifiye etmek amacıyla farmakolojik, immunolojik veya metabolik etki 

yapan veya tıbbi teşhis yapan maddeler olarak tanımlanır.

• Kullanılan maddeler meme dezenfektanından hormona kadar değişen çok geniş aralıktadır. Dünyada kullanılan veteriner 

ilaçlarının yaklaşık %42’si yem katkısı olarak, %19’u anti enfeksiyon ilaçları, %13 parazit giderici ilaçlardır. Bunlar hayvanlara 

enjeksiyon yoluyla (kas, damar, deri altı), yem ve sularına eklenerek, cilde uygulanarak veya meme veya üreme yoluyla 

uygulanır. Uygun olmayan (yasa dışı) dozların %46’sından enjeksiyon yolu uygulamaları, %20’sinden oral uygulamalar 

sorumludur.

• Veteriner ilaçları ve metabolitleri ette bazı toksik etkilerde bulunabilir. Örneğin etteki antibiyotik kalıntıları alerjik reaksiyonlar 

veya antibiyotiğe dirençli bakterinin insana geçişine yol açabilir. Ayrıca hayvan gıdalardaki antimikrobiyel kalıntıları, insan 

bağırsak florasına olumsuz etki yapabilir. (Normal bağırsak florası patojen bakterilere karşı bariyerdir).

• Hayvan yetiştiriciliğinde kullanımı söz konusu olan veteriner ilaçları Avrupa Birliğinin 2377/90/EEC numaralı tebliğinde 

belirtilmiştir. Ülkemizde bu tebliğ esas alınarak KKGM tarafından 2011/20 (29.04.2011-27919 Resmi Gazete) no’lu tebliğ 

hazırlanmıştır. Bu tebliğlerde izin verilen maddeler ana gruplar altında sıralanmıştır. Buna göre;



• I- MRL’si BELLİ OLANLAR 

• Antienfeksiyöz ilaçlar

• - Kemoterapatikler (2 grup)

• - Antibiyotikler (10 grup)

• Antiparaziterler

• Endoparazitler

• Ektoparaziterler (6grup)

• Endo ve Ektoparaziterler

• Antiprotozoer ilaçlar (3 grup)

• Sinir Sistemini Etkileyenler

• Merkezi sinir sistemine etkili olanlar

• Otonom sinir sistemine etkili olanlar (2gr)

• Antienflamatuarlar (iltihap azaltıcı)

• Steroid olmayan antienflamatuarlar (3gr)

• Kortikoidler

• II- MRL’si OLMAYAN FARMAKOLOJİK MADDELER

• Anorganik maddeler

• Organik bileşikler

• Zararsız olarak tanınan maddeler

• Homeopatik vet. İlaçları (bir hastalığın belirtilerini sağlam insanda ortaya çıkarabilecek maddelerin çok düşük dozlarda hastaya verilmesiyle tedavi 
edilebileceğine inanılan alternatif tıp yöntemi).

• Gıdalarda Katkı Maddesi Olarak Kullanılan İzin verilen maddeler

• Bitkisel Orijinli Maddeler



• III- MRL’si GEÇİCİ OLARAK BELİRLENENLER

• Antienfeksiyon Antiparaziter Antiflamatuar Üreme sistemine etkili olanlar         Kortikoidler

• IV- GIDALARDA HİÇ BULUNMAMASI GEREKENLER

•

• Bu tebliğ (2002/30) daha sonra yayınlanan bir tebliğle (2011/20) yürürlükten kaldırılmıştır. Bu tebliğde (eki: 33 sayfa) öncekinde olduğu 
gibi etki şekline göre bir sınıflama yapılmamış doğrudan alfabetik sıralama yapılarak son sütunda gerekiyorsa etki sınıfı belirtilmiştir. Son 
sayfada ise hiç bulunmaması gereken maddelerin isimleri verilmiştir. (Anlaşılmasının kolaylığı açısından bu ders notunda önceki tebliğ 
göz önüne alınmıştır).

• Avrupa Birliği’nin 96/23/EC sayılı komisyon direktifinde canlı hayvanlarda ve hayvansal ürünlerde bazı bileşiklerin ve kalıntıların nasıl 
belirleneceği açıklanmaktadır. Bu metotlar iki ana gruba ayrılır:

• Geleneksel Metotlar     

• Mikrobiyel gelişme önleyici esaslı

• Mikrobiyel reseptör metotları

• Renk esaslı enzimatik metotlar

• Reseptör bağlanma esaslı metotlar

• Kromatografik metotlar

• İmmuno metotlar

• Modern Metotlar

• 1- Surface Plasmon Resonance (SPR) (Biyosensörlü bir teknik) 

EK NOT:HAYVANSAL GIDALARDA BULUNABİLECEK FARMAKOLOJİK AKTİF MADDELERİN SINIFLANDIRILMASI VE MAKSİMUM KALINTI LİMİTLERİ 



GIDA KATKILARI

• Gıdalarda katkı maddelerinin kullanımı dumanlama ve tuzlamanın uygulandığı yüzyıllar öncesine dayanmaktadır. 

Katkılar; konsistensi düzenleme, lezzeti geliştirme, pH kontrolü, mikroorganizma gelişimini önleme, renk verme, vb. 

amaçlarla kullanılmaktadır. ABD’ de halen 2800’ün üzerinde katkı maddesine kullanım izni verilmiştir. Bunların yaklaşık 

2500’ü doğal flavor bileşikleridir. Bazı katkılar GRAS statüsünde olup bunların kullanımına bir sınırlama getirilmemiştir. 

Bazılarının kullanımı ise sıkı kısıtlamalara tabidir. Katkıların kullanımına izi verilmeden önce yoğun hayvan denemeleri 

yapılmaktadır. Ancak insan denemeleri konusunda yasal bir düzenleme mevcut değildir. Bir katkının kullanılmasına izin 

verilmesi için aşağıda belirtilen konularda yeterli bilginin mevcut olması gerekir;

• Katkının vücuda alınmasıyla oluşabilecek zararlanma,

• Bu zararlanmanın doz ile ilişkisi,

• Bu katkının insanlarca ne miktarda tüketileceğinin tahmini.

• Burada NOAEL (No Observed Adverse Effect Level) düzeyinin hayvan denemeleriyle belirlenmiş olması esastır. Bu 

düzeyler kronik toksisite veya yaşam boyu maruz kalma çalışmalarıyla belirlenir. Düzeyler mg/kg.bw.per day cinsinden 

belirlenir ve insanlar için ADI (acceptable daily intake) değerlerinin belirlenmesinde kullanılır. ADI değeri yaşam boyu 

maruz kalınacak değeri yansıtmak açısından önem taşır ve genellikle NOAEL değerinin %1’i olarak alınır. 



• Gıda katkılarının kullanımına izin verilmesi dünyada farklı kuruluşlar (BM: FAO-WHO ve JECFA, AB: EFSA,  
ABD: FDA) tarafından sıkı bir şekilde denetim altındadır. 

• Bir bileşiğin kullanımına izin verilmesi için farklı kriterler açısından uygunluğuna karar verilmesi şarttır.
Bunlar: 

1) Bileşiğin yapısı ve özellikleri

2) Tüketilecek olan miktarı

3) Kısa ve uzun dönem etkileri

4) Farklı güvenlik faktörleri (zararsız olan en alt dozdan daha azına kullanım izini verilir)

• Gıdalara şu koşullarda katkı katılmasına izin verilmez:

(1) Kötü kalitede veya bozulmuş gıdayı maskelemek, hatalı üretim tekniğini gizleme, 

taklit gıdalar ve tüketiciyi aldatma

(2) Ürünün besleyici değerini azaltma

(3) İstenilen etkiyi oluşturacak teknik düzeyden fazla kullanma

(4) Katkıların yerini tutabilecek veya eşit derecede kabul edilebilir işleme ve ambalaj

tekniklerinin varlığında



Gıdalarda hangi katkının kullanılacağına izin veren kurum Birleşmiş Milletler FAO ve WHO bünyesinde yer alan Codex

Alimentarius Comission (CAC)’dır. 

Bunun bir alt grubu olan Gıda Katkıları ve Kontaminantları Kodeks Komitesi (CCFAC) katkılarla ilgili tüm konularda öneri ve 

tavsiyelerde bulunur. 

Görev konuları şunlardır:

• Katkılarla ilgili sınırlama getirmek (hangi katkı?  ne düzeyde?)

• JECFA  (Joint Expert Committee for Food Additives) tarafından toksikolojik değerlendirmeleri yapılacak maddelerin listesini 

hazırlamak

• Katkıların tanı ve saflık spesifikasyonlarını belirlemek

• Katkı analizlerine ilişkin yöntem geliştirmek

• CCFAC ayrıca bir numaralandırma sistemi geliştirmiştir. 

Bu, Avrupa’da kullanılan  E kodudur. 

Bir katkı için E kodu belirlenmişse bu o katkının güvenli olduğunun göstergesidir. (örn. E102-tartrazin, sarı renkte gıda boyası; 

E202-potasyum sorbat, koruyucu madde)



JECFA tarafından gerçekleştirilen toksikolojik çalışmalarda aşağıda belirtilen faktörler değerlendirilir:

(1) Maddenin biyokimyasal özellikleri, 

emilimi, dağılımı, biyotransformasyonu, atılımı ve enzimler üzerindeki etkileri

(2) Deneme hayvanları üzerindeki toksikolojik çalışmalar

akut ve kronik toksisite testleri, özel toksisite testleri, teratojen-mutajen- kanserojen etkiler

(3) Toksikolojik değerlendirmeler kapsamında maddenin allerji veya intolerans etkileri

Bu çalışmalar sonunda o maddeye ilişkin NOAEL (no observable adverse effect level) değeri belirlenir. 

Bu ifade o maddenin:

«diyette çeşitli konsantrasyonlarda yer alabilen bir maddenin daha yüksek dozlarda gösterdiği olumsuz-toksik-
etkiye neden olmayacak minimum dozu»

olarak açıklanır. 



• Hayvan denemeleri sonucu elde edilen bu doz insana yönelik hale getirilirken güvenlik faktörüne bölünür 
(genelde 100’e, bazen 200’e) ve böylece yetişkin bir insanın o maddeyi günlük olarak tüketebileceği miktarı, 
yani:

ADI (acceptable daily intake) değeri saptanır (NOAEL/100= ADI) 

• ADI değeri yetişkin bir insanın kilogram cinsinden vücut ağırlığı başına bir ömür boyunca hiçbir zararlı etki 
görmeden tüketebileceği bir katkı maddesinin miligram cinsinden miktarıdır. 

• Özetle, ADI değeri o madde için mg/kg bw/day olarak belirlenmiştir (vücut ağırlığının kilogramı başına günde 
alınabilecek mg katkı maddesi miktarı). 

• Eğer bir katkı için kullanım düzeyinin sınırlanmasına gerek görülmemişse bunlar için «teknolojinin 
gerektirdiği miktarda» ifadesi kullanılır. Kısaca; 

GMP: good manufacturing practice veya 

QS: quantum satis şeklinde İfade edilir.



• Ülkemizde Gıda katkılarına ilişkin yasal belge 30 Haziran 2013 tarih ve 28693 sayılı Resmi 
Gazete’de (RG) yayınlanan;

TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA KATKI MADDELERİ YÖNETMELİĞİ’dir.        

(Toplam 276 sayfadır-güncelleme: 24 Kasım 2014-29185 sayılı RG).

• Bu kodekse esas oluşturan başlıca belgeler ise:

• 1333/2008/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Tüzüğü (18 sayfa) ve BM’in
General Standards for Food Additives- Codex Stan 192-1995 (372 sayfa)’dir. (Söz 
konusu belgelere internetten ulaşılabilir).

Dersin bu bölümünde yapılan detaylı açıklamalardan anlaşılacağı üzere bir maddenin gıdalarda katkı 

maddesi olarak kullanımına izin verilebilmesi için çok ciddi süreçlerden geçmesi gerekir. Ülkemizdeki 

yasal uygulamalar da bunlardan bağımsız değildir. Dolayısıyla izin verilmiş bulunan katkıların izin 

verilen gıdalarda ve izin verilen dozlarda kullanılması koşuluyla herhangi bir toksisiteye neden 

olmadığının kabul edilmesi gerekir.  


